
    0820_Az_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları  Fənn : 0820 Biznes layihələrin idarə edilməsi

1. Tədbirlərin həyata keçirilməsində təşkilati məsələlərə xas olmayan variantı seçin.

√ Partnyor-şəhərlərində himayəçilik problemləri üzrə məsləhət məntəqəlində kordinatorların işinin təşkil edilməsi.
• Himayəçilik günün təsis edilməsi
• təşkilat-partnyorlarla müqavilələr imzalamaq
• partnyor təşkilatlarının ərazisində himayəçiliyin inkişafı üzrə proqramın işlənməsinə sosial sifarişin alınmasının, təmin olunması;
• layihə üzrə fəaliyyəti iş yeri, orqtexnika ilə təmin etmək

2. Layihədə tədbirlər planı neçə mərhələni əhatə edir?

√ 4
• 7.0
• 6.0
• 5.0
• 3

3. 100) – layihənin bütün iştirakçılarıla iş aparılması üçün alətdir və bu işlərin dəqiq təqvim qrafikini tərtib olunması üçün əsas rolunu
oynayır. Cümləni tamamlayın.

• resurslar
• ərazi
• nəticə
• vaxt
√ plan

4. Hər bir layihənin həm pozitiv, həm də neqativ nəticələri ola biləcəyini nəzərə alaraq, neqativlərin minimuma endirilməsinə və pozitiv
nəticələrinsə maksimuma qədər artırılmasına səy göstərmək lazımdır. Bu hansı yanaşmada təzahür edir?

√ nəticə
• plan
• ərazi
• vaxt
• resurslar

5. Əgər layihə böyük ərazilərdə vahid standart və yanaşma üzrə həyata keçirilə bilməzsə, onun lokal layihələrə bölünməsi və eyni cinsli
hər bir ərazi qrupları üçün standartların və yanaşmaların müəyyənləşdirilməsi məqsədəuyğundur. Bu hansı yanaşmada təzahür edir?

• resurslar
• plan
• nəticə
• vaxt
√ ərazi

6. Əgər layihə ortamüddətli planlaşdırma hüdudlarını keçirsə, ona bir neçə ardıcıl şəkildə həyata keçirilən layihələrə bölmək
məqsədəuyğundur. Bu hansı yanaşmada təzahür edir?

√ vaxt
• ərazi
• nəticə
• plan
• resurslar

7. Məqsədin əldə olunması üçün böyük olmayan ziyan hesabına resursları istifadə etmək mümkün deyilsə, onları istifadə etmək də lazım
deyildir. Bu hansı yanaşmada təzahür edir?

√ resurslar
• ərazi
• nəticə
• plan



• vaxt

8. Sosial layihənin reallaşması üzrə tədbirlərin planlaşdırılması neçə qayda ilə həyata keçirilir?

√ 4
• 3.0
• 5.0
• 4.0
• 2

9. İşlər resurslarla uzlaşır. Son müddət, məhsul icraçılar və maliyyələşdirmə həcmi müəyyən olunur. Aralıq və son nəticələrin
yoxlanılmasının nəzarət mərhələləri qeyd olunur. Bu hansı yanaşmada təzahür edir?

√ tədbirlər planı
• vaxt qaydası
• ərazi qaydası
• nəticələr qaydası
• resurslar qaydası

10. Bütün tədbirlər vəzifələrə uyğun şəkildə seçilir. Nəticənin əldə olunmasında mərhələlilik gözlənilir. Bu hansı yanaşmada təzahür edir?

√ tədbirlər planı
• vaxt qaydası
• ərazi qaydası
• nəticələr qaydası
• resurslar qaydası

11. – layihələrin yerinə yetirilməsi üzrə hərəkətlər ardıcıllığını və qaydasını xarakterizə edir. Cümləni tamamlayın.

√ Tədbirlər planı
• vaxt qaydası
• ərazi qaydası
• nəticələr qaydası
• resurslar qaydası

12. Layihənin reallaşdırılması mexanizminə xas olmayan variantı seçin.

√ Himayəçilik sistemini formalaşdıran kommersiya təşkilatlarının «Təhsil haqqında» FQ-da nəzərdə tutulmuş formalarla yanaşı, təhsil
sahəsində bələdiyyə-ictimai özünüidarəetməsinin tam hüquqlu subyektinə çevrilməsi

• Büdcə mexanizmlərinin formalaşdırılması və himayəçilik şuralarının və təhsil sahəsində bələdiyyə-ictimai özünüidarəetməsinin digər
formalarının büdcədənkənar vəsaitlərin bölgüsü müsabiqəsində iştirakını təmin etmək

• Qərarların qəbul edilməsinin və onların icrasına nəzarət prosesinin himayəçilik şuralarının səlahiyyətlərinə aid olan hissəsində yeni ailə
ictimaiyyətinin iştirakı mexanizminin inkişafı

• mətbuatda və tele-radio yayım vasitələrində xüsusi rubrikaların daxil edilməsi yolu ilə KİV-də xeyriyyəçiliyin rus ənənələrinin
bərpasına münasibətdə müsbət ictimai fikrin formalaşdırılması

• «Təhsil himayəçiləri» elektron saytının vasitəsilə Privoljsk dairəsi səviyyəsində təhsil müəssisələrinin himayəsi sferasında partnyor
təşkilatlar üçün vahid məlumat sahəsinin yaradılması

13. Layihənin reallaşdırılması mexanizmi neçə mərhələdən ibarətdir?

√ 8
• 7.0
• 9.0
• 10.0
• 6

14. Məqsəd və vəzifələrə xas olmayan tələbi seçin.

√ əvvəlki bölmədə ifadə olunmuş bir neçə problem üzrə ən azı bir neçə dəqiq vəzifə durur
• məqsədlər prinsiplər etibarilə əldə olunan, nəticələr isə ölçüyə gələndir
• məqsədin əldə olunması müddəti göstərilir



• dil aydın və dəqiqdir
• layihənin yerinə yetirilməsi nəticəsində vəzifələrin həll edilməsi ehtimalı

15. Məqsəd və vəzifələrə aid olan tələblər neçə hissədən ibarətdir?

√ 9
• 8.0
• 10.0
• 11.0
• 7

16. – onlar bir-birindən nəzərə çarpacaq dərəcədə fərqlənirlər, lakin eyni zamanda da bir-birlərini tamamlayırlar və ardıcıl şəkildə məqsədin
əldə olunmasına imkan verirlər. Cümləni tamamlayın.

√ layihənin vəzifəsi
• tədbirlər planı
• resurslar qaydası
• plan
• layihənin məqsədi

17. – konkret şəxsi nəticədir. Cümləni tamamlayın.

√ layihənin vəzifəsi
• tədbirlər planı
• resurslar qaydası
• plan
• layihənin məqsədi

18. – ümumi nəticədir. Cümləni tamamlayın.

• resurslar qaydası
√ layihənin məqsədi
• layihənin vəzifəsi
• tədbirlər planı
• plan

19. «Təhsilin himayəçiləri» layihəsinin məqsədinə uyğun olmayan variantı seçin.

√ kommersiya menecmentinin əsaslarının bələdiyyə-ictimai özünüidarəetmənin subyektlərinə öyrədilməsi üçün üç səyyar yay məktəbini
keçirmək

• elektron çat yaratmaq

• regionlarda himayəçiliyin müsbət imicini formalaşdırmaq məqsədilə partnyor təşkilatların ərazisində media-kompaniyanın hazırlanması
və keçirilməsi

• himayəçiliyin formalaşan şəbəkəsində kommunikasiya sistemlərini qaydaya salmaq

• yerli icmanın təhsil sferasında savadlı mövqeləndirmə məqsədilə bələdiyyə-ictimai özünüidarəetmənin əsaslarının öyrənilməsinə təhlil
etmək və ümumiləşdirmək

20. «Təhsilin himayəçiləri» layihəsinin məqsədi neçə hissədən ibarətdir?

√ 4
• 5.0
• 6.0
• 7.0
• 3

21. əsas çatışmazlığı kimi onların konkretsizliyini, reallıqla, layihənin məqsədilə uzlaşmasını hesab etmək olar. Cümləni tamamlayın. 1))
layihənin məqsədi

√ layihənin məqsədi
• layihənin planı
• resurslar qaydası



• tədbirlər planı
• layihənin vəzifəsi

22. – bu zaman onların ifadə olunmasına olan tələblərə dayaqlanır. Cümləni tamamlayın.

√ layihənin məqsədi
• layihənin planı
• resurslar qaydası
• tədbirlər planı
• layihənin vəzifəsi

23. Məqsəd təşəbbüskarlığın hazırlıq, səriştəlik, səviyyəsinə və onun dəyər-normativ sisteminə uyğun hansı sıralara cavab verməlidir?
Düzgün olmayan variantı seçin.

√ Layihəni necə başa vurmalıyam?
• Özünün hansı şəxsi problemini layihənin həyata keçirilməsini öz üzərimə götürməklə həll edirəm?
• Layihəni bitirməyi bacarmağımda inanmalıyam?
• Layihəni mənim nəzərdə tutmadığım şəxslər bəhrələnməz ki?
• Özünün hansı şəxsi keyfiyyətlərini layihədə reallaşdıra bilərəm?

24. Məqsəd təşəbbüskarın hazırlığı neçə suala cavab verməlidir?

√ 4
• 5.0
• 6.0
• 7.0
• 3

25. Layihənin məqsədinin ifadə olunmasına xas olmayan variantı seçin.

√ Məqsəd ilkin nəticəni nəzərdə tutmalıdır
• Məqsəd qəti şəkildə ifadə olunmalıdır
• Məqsəd son nəticəni nəzərdə tutmalıdır
• Layihə fəaliyyəti üçün mümkün şərtlərin öyrənilməsi işlər başlayana qədər qurtarmalıdır
• Layihənin məqsədi verilmiş layihə çərçivəsində əldə oluna bilməsidir

26. Layihənin məqsədi neçə tələbdən ibarətdir?

√ 5
• 4.0
• 6.0
• 7.0
• 3

27. – ifadə olunması aşkarlanmış sosial problemilə bağlı olmalıdır. Cümləni tamamlayın.

√ layihənin məqsədi
• tədbirlər planı
• resurslar qaydası
• plan
• layihənin vəzifəsi

28. – qoyuluşu zamanı biz dəyərlər və dəyərlər münasibətləri sahəsinə daxil oluruq. Cümləni tamamlayın.

√ layihənin məqsədi
• tədbirlər planı
• resurslar qaydası
• plan
• layihənin vəzifəsi



29. Layihənin reallaşması gedişatında əldə etmək istədiyimiz nəzərdə tutulur. Cümləni tamamlayın

√ layihənin məqsədi
• tədbirlər planı
• resurslar qaydası
• plan
• layihənin vəzifəsi

30. Proqram çərçivəsində bağlanmış müqavilələrə uyğun gəlməyən variantı seçin

√ ikinci «təhsil himayəçiləri» məcmuəsi buraxılmışdır
• uğurlu fəaliyyət göstərən şuraların mövcud təcrübəsi, yığılmış, ümumiləşdirilmiş və təhlil edilmişdir
• birinci «Təhsil himayəçiləri» məcmuəsi buraxılmışdır
• dövlət və s. nümayəndələrilə qarşılıqlı əməkdaşlıq haqqında müqavilələr imzalanmışdır

• təhsil müəssisələrinin müdiriyyəti və himayəçilik şurasının və ya bələdiyyə-ictimai özünüidarəetmənin digər formalarının rəhbərləri
üçün təlim seminarları keçirilmişdir

31. Bu proqram çərçivəsində neçə müqavilə bağlanıb?

• 6.0
• 2
• 3.0
• 5.0
√ 4

32. Neçənci ildə Perm şəhərində Perm şəhərinin təhsil və elm üzrə komitəsinin yardımıla müəllim evinin bazasında təşəbbüs qrupu
tərəfindən muxtar qeyri-kommersiya təşkilatı statusuna malik himayəçiliyin inkişafı Mərkəzi yaradıldı?

√ 1999
• 1998.0
• 2000.0
• 2001.0
• 1997

33. 69) Müsbət yerli təcrübə haqqında məlumatın olmaması, rusiya və xarici təcrübənin kor-koranə təkrarı himayəçilik şurasının
fəaliyyətində arzu olunan nəticəni vermir. Bu yanaşmaya uyğun variantı seçin.

√ Mövcud yerli, rus və xarici təcrübənin istifadə olunması sahəsində.
• Himayəçilik şuralarının fəaliyyətinin kadr təminatı sahəsində
• Təhsil müəssisələrinə yardım və s. üzrə müxtəlif formalarının subyektlərilə münasibətlər sahəsində
• KİV-lə qarşılıqlı əlaqə sahəsində
• Pul resurslarının səfərbər olunması sahəsində

34. KİV himayəçiliyin inkişafını formal olaraq müdafiə edir. Bu yanaşmaya uyğun variantı seçin.

√ KİV-lə qarşılıqlı əlaqə sahəsində
• Himayəçilik şuralarının fəaliyyətinin kadr təminatı sahəsində
• Təhsil müəssisələrinə yardım və s. üzrə müxtəlif formalarının subyektlərilə münasibətlər sahəsində
• Mövcud yerli, rus və xarici təcrübənin istifadə olunması sahəsində.
• Pul resurslarının səfərbər olunması sahəsində

35. Təhsil müəssisələrinin hakimiyyət, kommersiya və qeyri-kommersiya strukturlarının nümayəndələrilə partnyor münasibətlərinin
qurulmasına hazır olmaması. Bu yanaşmaya uyğun variantı seçin.

√ Təhsil müəssisələrinə yardım və s. üzrə müxtəlif formalarının subyektlərilə münasibətlər sahəsində
• Himayəçilik şuralarının fəaliyyətinin kadr təminatı sahəsində
• KİV-lə qarşılıqlı əlaqə sahəsində
• Mövcud yerli, rus və xarici təcrübənin istifadə olunması sahəsində.
• Pul resurslarının səfərbər olunması sahəsində



36. Onların idarə edilməsi sahəsində həlledici rolu əksər hallarda təhsil müəssisəsinin direktoru oynayır. Bu yanaşmaya uyğun variantı
seçin.

√ Himayəçilik şuralarının fəaliyyətinin kadr təminatı sahəsində
• Təhsil müəssisələrinə yardım və s. üzrə müxtəlif formalarının subyektlərilə münasibətlər sahəsində
• KİV-lə qarşılıqlı əlaqə sahəsində
• Mövcud yerli, rus və xarici təcrübənin istifadə olunması sahəsində
• Pul resurslarının səfərbər olunması sahəsində

37. Bir tərəfdən təhsilin bələdiyyə sferasının məmur və təşkilatçıları sosial menecmentin, xüsusilə qeyri-kommersiya menecmentinin
spesifikası haqqında uzaq təsəvvürə malikdir. Bu yanaşmaya uyğun variantı seçin.

√ Bələdiyyə-ictimai özünüidarəetmə texnologiyaları sahəsində
• Himayəçilik şuralarının fəaliyyətinin hüquqi rəsmiləşdirilməsi sahəsində
• Pul resurslarının səfərbər olunması sahəsində
• Himayəçilik şuralarının fəaliyyətinin məlumat-metodiki təminatı sahəsində
• Təhsil müəssisələrində bələdiyyə-ictimai özünüidarənin yaradılması sahəsində

38. Təhsilin idarə olunmasının bələdiyyə strukturlarında himayəçilik şuraları ilə işi, bir qayda olaraq, bir nəfər aparır. Bu yanaşmaya uyğun
variantı seçin.

√ Himayəçilik şuralarının fəaliyyətinin məlumat-metodiki təminatı sahəsində
• Himayəçilik şuralarının fəaliyyətinin hüquqi rəsmiləşdirilməsi sahəsində
• Pul resurslarının səfərbər olunması sahəsində
• Bələdiyyə-ictimai özünüidarəetmə texnologiyaları sahəsində.
• Təhsil müəssisələrində bələdiyyə-ictimai özünüidarənin yaradılması sahəsində

39.
Təhsil müəssisələrinin əhəmiyyətli hissəsinin öz fəaliyyətlərini təmin etmək üçün material-resurs bazasına malik olmalarına
baxmayaraq, onların çoxu yerli icmalar səviyyəsində resursların sistematik cəlb edilməsində çətinlik çəkirlər. Bu yanaşmaya uyğun
variantı seçin.

√ Pul resurslarının səfərbər olunması sahəsində
• Himayəçilik şuralarının fəaliyyətinin hüquqi rəsmiləşdirilməsi sahəsində
• Himayəçilik şuralarının fəaliyyətinin məlumat-metodiki təminatı sahəsində
• Bələdiyyə-ictimai özünüidarəetmə texnologiyaları sahəsində
• Təhsil müəssisələrində bələdiyyə-ictimai özünüidarənin yaradılması sahəsində

40. Şuraların fəaliyyətinin böyük hissəsi «Təhsil haqqında» Federal qanunda, təhsil müəssisələrinin nizamnamələri ilə tənzimlənir ki, bu,
dövlət-ictimai özünüidarəetmənin inkişaf imkanlarını həddindən artıq məhdudlaşdırır. Bu yanaşmaya uyğun variantı seçin

√ Himayəçilik şuralarının fəaliyyətinin hüquqi rəsmiləşdirilməsi sahəsində
• Pul resurslarının səfərbər olunması sahəsində
• Himayəçilik şuralarının fəaliyyətinin məlumat-metodiki təminatı sahəsində
• Bələdiyyə-ictimai özünüidarəetmə texnologiyaları sahəsində
• Təhsil müəssisələrində bələdiyyə-ictimai özünüidarənin yaradılması sahəsində

41. Bələdiyyə və ictimai özünüidarəetmənin funksiyalarının sərhədlərinin dəqiq müəyyənləşdirilməsi halı var. Bu yanaşmaya uyğun variantı
seçin.

√ Təhsil müəssisələrində bələdiyyə-ictimai özünüidarəedənin yaradılması sahəsində
• Pul resurslarının səfərbər olunması sahəsində
• Himayəçilik şuralarının fəaliyyətlərinin məlumat-metodiki təminatı sahəsində
• Bələdiyyə-ictimai özünüidarəetmə texnologiyaları sahəsində
• Himayəçilik şuralarının fəaliyyətlərinin hüquqi rəsmləşdirilməsi sahəsində

42. Privoljsk dairəsinin yerli icmalar səviyyəsində himayəçilik şurasının müasir vəziyyəti neçə əlaməti özündə birləşdirir?

√ 9
• 7.0
• 8.0
• 5.0
• 6



43. Privoljsk dairəsinin yerli icmalar səviyyəsində himayəçilik şurasının müasir vəziyyəti neçənci ildə qəbul olunmuşdur?

√ 2000
• 1998.0
• 2002.0
• 2004.0
• 996

44. Bu layihədə sahənin minimal tələbatı orta hesabla neçə faiz ödənilməsi məqbul hesab olunur?

√ 60
• 50.0
• 70.0
• 80.0
• 40

45. «Təhsilin himayədarları» layihəsi neçənci ildə Perm şəhərində keçirilmiş Privoljsk federal dairəsinin «Sosial partnyorluq» konkursunun
qalibi olmuşdur?

√ 2000
• 1999.0
• 2001.0
• 2002.0
• 1998

46. Problemin həllinin əsas üsulu kimi strategiyanın müəyyənləşdirilməsi üçün hansı suala cavab verilməlidir?

√ Digər mümkün strategiyalar içərisində niyə məhz onu seçmisiniz?
• Onlar bizim layihəyə kömək və ya mane olacaqdır
• Onları öz tərəfinə çəkmək və ya necə neytrallaşdırmaq olar
• digər təşkilatların rəqabət aparıcı layihələri varmı
• Onlarla əlaqə yaratmaq üçün bizim hansı imkanlarımız var

47. Problemi qiymətləndirərkən onu aydınlaşdırmaq üçün neçə saata cavab verilməlidir?

√ 2
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 3

48. Problemi qiymətləndirərkən onu aydınlaşdırmaq üçün neçə saata cavab verilməlidir?

√ 6
• 5.0
• 7.0
• 8.0
• 4

49. Problemi qiymətləndirərkən aşağıdakıları aydınlaşdırılmalıyıq. Düzgün olmayan variantı seçin

√ Arzu olunan nəticələrin əldə olunmasında sizin strategiyanız necədir?
• onlar bizim layihəyə kömək və ya mane olacaqdır
• onlarla əlaqə yaratmaq üçün bizim hansı imkanlarımız var
• Kim və nəyə görə burada cavabdehdir
• bizi maraqlandıran problemin həlli sistemi dövlət yerli özünüidarəetmə orqanları, təşkilatlar və ya, şəxslər səviyyəsində vardırmı?

50. Problemin ilkin dəqiqləşdirilməsi üçün neçə məsələni aydınlaşdırmaq lazımdır?



√ 3
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 2

51. Problemin ilkin ifadəsini dəqiqləşdirilməsində aşağıda qeyd edilən düzgün olmayan variantı seçin

√ kim nəyə görə burada cavabdehdir
• problem kimə aiddir
• problemin miqyası necədir
• problem həll olunmazsa nə ola bilər
• kimin maraqlarına bu problem toxunur

52. «Heç kəs heç zaman bu problem ilə məşğul olmamışdır. Bu problemin həlli üsullarının müəyyən edilməsində və təklif olunmasında biz
birinciyik». Bu nəyi ifadə edir

√ yanaşma
• konsepsiya
• proqram
• planlaşma
• layihə

53. Sosial marketinq nöqteyi-nəzərdən problemin aktuallığını əsasən neçə yanaşmadan istifadə etmək olar

√ 2
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 3

54. Təşkilat haqqında, layihə müəllifinin səriştəlilik səviyyəsi və heyətin ixtisası haqqında məlumatları əhatə edir. Cümləni tamamlayın

√ təşkilatın təsviri
• layihənin rəhbəri
• layihənin müddəti
• layihənin dəyəri
• layihənin sifarişçisi

55. bu bölmədə təşkilat haqqında danışılır. Cümləni tamamlayın: 1) dəstəkləyici təşkilat

√ təşkilatın təsviri
• layihənin müddəti
• layihənin dəyəri
• dəstəkləyici təşkilat
• layihənin rəhbəri

56. burada bütün müddətə və ya layihənin yerinə yetirildiyi birinci ilə tələb olunan maliyyələşdirmə həcmi göstərilir. Cümləni tamamlayın

• dəstəkləyici təşkilat
• layihənin müddəti
• təşkilatın təsviri
√ layihənin dəyəri
• layihənin rəhbəri

57. Neçə il müddətində layihə yerinə yetirilə bilmirsə, növbəti mərhələlərdə sifarişlər ayrıca yazılır və təqdim olunur

√ 2 il
• 6 ay
• 1 il



• 1 il yarım
• bir ay

58. Fondla, bir qayda olaraq, neçə layihələri maliyyələşdirmir?

√ 3 illik
• 1 aylıq
• 3 aylıq
• 4 illik
• 1 həftəlik

59. – adətən bir iki ildən çox olmayaraq aylarla hesablanır. Cümləni tamamlayın:

√ layihənin müddəti
• dəstəkləyici təşkilat
• layihənin rəhbəri
• layihənin coğrafiyası
• icraçı təşkilat

60. – layihə üzrə işin keçiriləcəyi rayon göstərilir. Cümləni tamamlayın:

√ layihənin coğrafiyası
• dəstəkləyici təşkilat
• layihənin rəhbəri
• layihənin dəyəri
• icraçı təşkilat

61. Layihədə rəhbər neçə nəfər olmalıdır?

√ 1
• 3.0
• 4.0
• 5.0
• 2

62. layihənin yerinə yetirilməsinə cavab verir və vəsaitlərin effektiv istifadəsinə görə sponsor qarşısında məsuliyyət daşıyır. Cümləni
tamamlayın

√ layihənin rəhbəri
• dəstəkləyici təşkilat
• layihənin coğrafiyası
• layihənin dəyəri
• icraçı təşkilat

63. adı, soyadı, atasının adı, vəzifəsi, dərəcəsi, ünvanı, telefonu, faks nömrəsi, elektron poçtunun ünvanı göstərilməlidir. Cümləni
tamamlayın

√ layihənin rəhbəri
• dəstəkləyici təşkilat
• layihənin coğrafiyası
• layihənin dəyəri
• icraçı təşkilat

64. dövlət və ya bələdiyyə müəssisəsi məşhur dövlətlərarası və ya qeyri-kommersiya təşkilatı ola bilər. Cümləni tamamlayın

√ dəstəkləyici təşkilat
• layihənin rəhbəri
• layihənin coğrafiyası
• layihənin dəyəri
• icraçı təşkilat



65. İcraçı təşkilat neçə yerə bölünür?

√ 2
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 3

66. layihəni yerinə yetirən təşkilatın adı, onun ünvanı, telefonu və hesab nömrəsi olmalıdır. Cümləni tamamlayın

√ icraçı təşkilat
• layihənin rəhbəri
• layihənin coğrafiyası
• layihənin dəyəri
• dəstəkləyici təşkilat

67. qısa, nəzərə çarpacaq və həcmli olmalıdır. Cümləni tamamlayın

√ layihənin adı
• dəstəkləyici təşkilat
• layihənin rəhbəri
• layihənin dəyəri
• icraçı təşkilat

68. Layihələrin xarakterik xüsusiyyətləri neçə yerə bölünür?

√ 6
• 8.0
• 7.0
• 5.0
• 4

69. Layihənin xarakterik xüsusiyyətlərinə xas olmayan variantı seçin: 1) mövcud situasiyanın təhlili

√ planlaşdırılan nəticələrin xarakteristikası
• nəticələrin qiymətləndirilməsi üsulları
• büdcə
• mövcud situasiyanın təhlili
• mövcud sistemin təhlili

70. özündə yaxşılaşdırmalı olan konkret situasiyanın təsvirini və onun reallaşdırılması üzrə konkret metod və addımları təcəssüm etdirir.
Cümləni tamamlayın

√ layihə
• nizamnamə
• proqram
• konsepsiya
• təşkilati layihə

71. istənilən təşkilatın daha konkret, daha real olaraq yerinə yetirilən fəaliyyət formasıdır. Cümləni tamamlayın

√ layihə
• konsepsiya
• nizamnamə
• proqram
• təşkilati layihə

72. maliyyələşdirmənin əldə olunmasının zəruri şərtidir. Cümləni tamamlayın



√ layihə
• konsepsiya
• nizamnamə
• proqram
• təşkilati layihə

73. təşkilatın bu və ya digər istiqaməti haqqında təsəvvürün alınması üçün vacibdir

√ proqram
• konsepsiya
• nizamnamə
• layihə
• təşkilati layihə

74. Proqramın xarakterik xüsusiyyətləri neçə yerə bölünür?

√ 5
• 6.0
• 7.0
• 8.0
• 4

75. Proqrama daxil olmayan xüsusiyyəti seçin

√ mövcud sistemin təhlili
• proqramın məqsədlərinin ifadə olunması
• fəaliyyətin forma və metodlarının xarakteristikası
• proqramın reallaşma planı
• mövcud situasiyanın təhlili

76. fəaliyyətin müəyyən istiqamətinin təsviri kimi çıxış edir. Cümləni tamamlayın

√ proqram
• konsepsiya
• nizamnamə
• layihə
• təşkilati layihə

77. Firmalarda fəaliyyətin tənzimlənməsi neçə cür həyata keçirilir

√ 2
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 3

78. Təşkilatla tanışlıq bundan başlayır: belə ki, … onun vizit kartıdır. Cümləni tamamlayın

√ konsepsiya
• nizamnamə
• proqram
• layihə
• təşkilati layihə

79. təşkilatın mahiyyəti, missiyası və əsas fəaliyyət istiqamətləri haqqında təsəvvürlərin əldə olunması üçün zəruridir. Cümləni tamamlayın

√ konsepsiya
• nizamnamə
• proqram
• layihə



• [yetəşkilati layihə

80. Konsepsiyaya daxil olan xüsusiyyətlərin sayı nə qədərdir?

√ 5
• 6.0
• 7.0
• 8.0
• 4

81. Konsepsiyaya daxil olmayan xüsusiyyəti seçin. 1) mövcud situasiyanın təhlili;

√ mövcud sistemin təhlili
• fəaliyyət məqsədinin ifadə olunması
• fəaliyyətin əsas istiqamətlərinin göstərilməsi
• hadisələrin tehlili
• mövcud situasiyanın təhlili

82. Konsepsiyada olan bilik elementlərini göstərməyən variantı seçin.

√ sosia
• nəzəri
• fəlsəfi
• dünyabaxışlı.
• empirik

83. Konsepsiyada neçə bilik elementi mövcuddur?

• 4.0
√ 2
• 1
• 3.0
• 5.0

84. mərkəzi ideya kimi özündə elmi biliklərin müxtəlif formalarını birləşdirir. Cümləni tamamlayın

√ konsepsiya
• nizamnamə
• proqram
• layihə
• təşkilati layihə

85. təşkilatın konseptual sənədlərin – konsepsiyaların, ona daxil olan proqram və layihələrin törəməsidir. Cümləni tamamlayın

√ nizamnamə
• konsepsiya
• proqram
• layihə.
• təşkilati layihə

86. təşkilatın əsas məqsəd və vəzifələrini hüquqi baxımdan möhkəmləndirən sənəddir. Cümləni tamamlayın

√ nizamnamə
• konsepsiya
• proqram
• layihə
• təşkilati layihə

87. Bir çox rəhbərlər bu və ya digər ideyanın əsaslandırılması zamanı təşkilatın … istifadə edirlər/



√ nizamnamə
• konsepsiya
• proqram
• layihə
• təşkilati layihə

88. effektiv kriteriya və göstəricilərdən ibarətdir. Cümləni tamamlayın

√ təşkilati layihə
• nizamnamə
• proqram
• layihə
• konsepsiya

89. effektiv kriteriya və göstəricilərdən ibarətdir. Cümləni tamamlayın

√ təşkilati layihə
• nizamnamə
• proqram
• layihə
• konsepsiya

90. ayrı-ayrı təşkilati elementlərə həvalə edilmiş funksional vəzifələrdir. Cümləni tamamlayın

√ təşkilati layihə
• nizamnamə
• proqram
• layihə
• konsepsiya

91. konkret problemin həlli üçün təşkilatın məqsədinin müəyyən edilməsi üzrə qərarlar məcmusudur. Cümləni tamamlayın

√ təşkilati layihə
• nizamnamə
• proqram
• layihə.
• konsepsiya

92. effektivliyi menecerlər tərəfindən istifadə olunan planlaşdırma texnologiyasından asılıdır. Cümləni tamamlayın

√ sosial layihə
• layihə idarəetməsi
• layihə menecmenti
• layihələr üzrə iş
• işin layihələndirilməsi

93. effektivliyinin yüksəldilməsi üçün sifarişçinin və məqsədli qrupun müştərisinin tələbatlarına istiqamətlənmək lazımdır. Cümləni
tamamlayın

√ sosial layihə
• layihə idarəetməsi
• layihə menecmenti
• layihələr üzrə iş
• işin layihələndirilməsi

94. əsasında yalnız məhsulun təqdim edilməsi deyil, həm də istehlakçıların və alıcıların məhsula münasibətinin dəyişilməsi, onların
davranışına təsir edilməsi durur. Cümləni tamamlayın

√ sosial layihə
• layihə idarəetməsi



• layihə menecmenti
• layihələr üzrə iş
• işin layihələndirilməsi

95. strateji idarəetmənin üsullarından biridir. Cümləni tamamlayın: işin layihələndirilməsi

√ layihə
• layihələr menecmenti
• layihə üzrə iş
• işin layihələndirilməsi
• layihə idarəetməsi

96. bilməlidirlər ki, real insanların real tələbatlarının həllinə yönəldilmiş layihələrin hər şeydən əvvəl köməyə real şansları var. Cümləni
tamamlayın: işin layihələndirilməsi

• layihə idarəetməsi
• işin layihələndirilməsi
• kreativ menecment
• layihə menecmenti
√ layihələr üzrə iş

97. təkcə şəxsi mövcudluğu saxlamaq üçün deyil, məqsədli qrupların problemlərinin nəticəli həlli üçün xarici mühitin dəyişən şərtlərinə
çevik və vaxtında reaksiya göstərmək üsullarından biridir. Cümləni tamamlayın

• işin layihələndirilməsi
• kreativ menecment
√ layihələr üzrə iş
• layihə menecmenti
• layihə idarəetməsi

98. – təşkilatın rəhbərliyi nəyi və necə etmək suallarına verilən cavablarına yenidən baxmaq qərarına gəldikdə dəyişir. Cümləni tamamlayın

√ işin dizaynı
• kreativ menecment
• layihələr üzrə iş
• layihə idarəetməsi
• işin layihələndirilməsi

99. – bu işin dizaynıdır. Cümləni tamamlayın

√ işin layihələndirilməsi
• kreativ menecment
• layihələr üzrə iş
• layihə menecmenti
• layihə idarəetməsi

100.
– gözlənilən şəxsiyyətlərarası münasibətləri və verilmiş vəzifələrin təşkilatın həm daxilində, həm də ondan kənarda həll edilən digər
vəzifələrin qarşılıqlı asılılığını daxil edən işçi qarşısında qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsinin həm formal, həm qeyri-formal
spesifikliyinin yaradılmasıdır. Cümləni tamamlayın:

• kreativ menecment
• işin layihələndirilməsi
• layihələr üzrə iş
• layihə menecmenti
√ layihə idarəetməsi

101. Biznes layihələrinin tərtibində vəziyyəti xarakteriza edən bölmə hansıdır?

• layihənin nəticəsi
• layihənin büdcəsi
√ problemin qoyuluşu



• layihənin məqsədi

102. Rentabellik konsepsiyası nədir?

√ resurslar əsasında maksimum fayda əldə etmək
• riskləri önləmək
• ziyanı az olmaq
• heç bir ziyanı olmamaq

103. Biznes layihələrdə iştirakçılar neçə rolda ola bilərlər?

• heç bir rolda
√ müxtəlif rollarda
• 1 rolda
• 3 rolda

104. Riskləri önləmək üçün hazırlanmış planlar

√ alternativ plan
• zəmanət
• proqram hesabatı
• maliyyə planı

105. Streteji plan öncəsi təhlillər

• müqayisəli təhlil
• retrospektiv təhlil
√ iqtisadi,texnoloji,hüquqi təsirlər
• makroiqtisadi təhlil

106. Layihə meneceri kimdir?

√ layihə məqsədlərinə nail olmağa cavabdeh şəxs
• maliyyə hesabatlarınını verən şəxs
• sponsor
• şirkətin sahibi

107. Mənfəət-zərər hesabatı nəyi təsvir edir?

√ dövr ərzində nəyi itirib, nəyi qazanmağı
• illik itkilərin
• rüblük itkilərin
• aylıq itkilərin

108. "Biznesin dili" nə sayılır?

√ mühasibatlıq
• direktor
• ictimaiyyətlə əlaqə şöbəsi
• mətbuat katibi

109. Şirkətin ən mühüm biznes funksiyası

√ maliyyə
• aktivlər
• daşınmaz əmlak
• qızıl

110. Qeyri-maddi aktivlər



√ fiziki cəhətdən mövcud olmayan uzunmüddətli aktivlər
• passiv aktivlər
• pullar
• saxlanc vasitələri

111. Biznes planda belə bir mərhələ varmı?

√ Marketinq
• Büdcədən kənar mərhələ
• fondlar
• təşkilatlar

112. Kassa hesabatı nəyi təsvir edir?

√ nağd vəsaitlərin dövr ərzində hərəkətini təsvir edir
• bütün dövrü
• rüblük dövrü
• illik dövrü

113. Balans hesabatlar nəyi öyrənir?

√ konkret ana olan münasibəti
• dövrü vəziyyəti
• ötən ilə olan münasibəti
• bu ilə olan münasibəti

114. Biznes layihələrinin icrasında hesabat formaları

√ maliyyə və proqram hesabat formalar
• qısa hesabatlar
• balans hesabatlar
• dövrü hesabatlar

115. Şirkətin strategiyası hansı dövrü əhatə edir?

√ uzunmüddətli dövrü
• bütöv dövrü
• əsas dövrü
• qısa dövrü

116. Strateji planlaşmada əsas mərhələ

√ məqsədlər
• vasitələr
• hədəflər
• mənfəət

117. Biznes planda daxili mühütin təhlilinə  nə deyilir?

√ resurs təhlili
• ümumi təhlil
• PEST təhlil
• Müqayisəli təhlil

118. Biznes planı şərtləndirən amil?

√ planın mövcudluğu
• planın sonradan hazırlanması
• plana istənilən an edilən düşəlişlər
• Plan üzərində heç bir düzəlişin edilməməsi



119. Biznesdə steykholder  sayılır?

√ Təhcizatçı
• Transmilli şirkətlər
• KOS
• Fərdi şəxslər

120. Biznes layihələrinin hansı təhlil formasın tanıyırsız?

√ SWOT
• İqtisadi təhlil
• Sosial-iqtisadi təhlil
• Müqayisəli təhlil

121. Biznes layihələrinin nöqsanlı tərtibi

√ ehtiyacların inandırıcı dərəcələri
• informasiya çatışmazlığı
• öz vəsaitinin olmaması
• az vəsait istənilməsi

122. Biznes layihələrinin üstün imkanları

√ gəlirlərin və risklərin bölüşdürülməsi
• riskləri öz üzərinə götürmək
• risklərdən qaçmaq
• risklərin üzərinə getmək

123. Biznes layihələrində axtarılası nöqsanlar

√ ardıcıllığın və sistemliliyin olmaması
• səmərəlilik
• dürüsütlük
• məhsuldarlıq

124. Biznes layihələrinin uğurlu olmasının şərti

√ təkmil hazırlanması
• az maliyyə tələb etmək
• çox maliyyə tələb etmək
• orta məbləğdə vəsait istəmək

125. Kredit üçün hara müraciət etməli

√ kommersiya banklarına
• mərkəzi banka
• hamısına
• dövlət təşkilatları

126. Biznes planda marketinq bölməsinin mahiyyəti

√ bazar planlamasının təsviri
• bazar nətcələri
• səmərəlilik
• məhsuldarlıq

127. Biznes  konsepsiyyasının mahiyəti

√ son nəticəyə istiqamətlənmiş fəaliyyətinin təsviri



• biznesin nəzəri hissəsi
• biznesin praktik hissəsi
• biznesin nəticəsi

128. Biznes planın tərtibi hansı hissədən başlayır

√ titul vərəqi
• mündəricat
• marketinq
• maliyyə

129. Biznes planın əsas bölmələrinin sayı

√ 10
• 8
• 12.0
• 7.0

130. Biznes planın inandırıcı dərəcəsi

√ təkmil biznes planın tərtibi
• qanunvericilik
• manitorinq
• qiymətləndirmə

131. biznes  planın xarici funksiyaları

√ bankdan kredit almaq
• bankdan kredit almamaq
• xarici maliyyə qurumlarından investisya cəlb etmək
• daxili mənbələrdən vəsait toplamaq

132. biznes planın mahiyyəti

√ müəsisə fəaliyyətinin strategiyasını müəyyən edən sənət
• taktiki addımların müəyyən edilməsi
• bianes planına uyğun olaraq  rentabellik
• bölmələr üzrə təsnifat

133. Biznes planın məzmunu(Bazar)

√ məhsul,müştərilər,rəqabət,bazar seqmenti
• bazar seqmenti,reqabet
• müştərilər,reqabet,
• reqabet,bazar

134. biznes planın məzmunu(biznes)

√ şirkət,fəaliyyət sahəsi,məqsədlər
• şirkət,MƏQSƏDLƏR
• məqsədlər,fəaliyyət sahəsi
• ŞİRKƏT,məqsədlər

135. Biznes planın əsas vəzifələri

√ arzu edilən nəticələrə nail olmağın reallıq səviyyəsini əsaslandırlması
• məfəətə hesblanmış fəaliyyət
• kreditorun bəyənməsi
• hecbiri



136. Biznes planın xarici funksiyası

√ investisiyaların cəlb edilməsi
• investisların uzaqlaşdırılması
• investisiyaların mərkəzləşdirilməsi
• portfel investisiyaların real investisiyaları üstələməsi

137. Biznes planın hansı modeli yoxdur?

√ universal
• tək
• cəm
• klassik

138. Biznes planın istifadə sxemi

√ plan,fəaliyyət,qiymətləndirmə,plan
• fəaliyyət,plan, qiymətləndirmə
• fəaliyyət,plan
• plan ,Qiymətləndirmə

139. Biznes planın neçə mərhələsi olur

√ 8
• 5
• 12.0
• 9.0

140. Biznes planı nədir

√ müəsisənin gələcək kompleks inkişafı plandır
• mənfəət norması
• yaxşı idarəetmə
• inkişaf planıdır

141. Biznes layihələrində bazar axtarışı hansı bölmə adı altında qeyd olunur?

√ Marketinq
• Investisiya
• xülasə
• ədəbiyyat

142. Biznes layihələrinin birinci səhifəsi necə adlanır?

√ Titul səhifəsi
• Giriş
• investisiya
• bölmə

143. Biznes layihələrinin yazılmasında ən vacib resurs

√ İnformasiya
• inzibati heyət
• nizamnamə kapitalı
• Kredit

144. Biznes layihələrinin yazılmasına köməklik edən şəxs

√ Konsultant
• müəllim



• şirkətlər
• dövlət qurumları

145. Biznes layihələrinə dəstəyi həyata keçirən dövlət qurumları

√ SKMF
• ARDNF
• SOCAR
• Banklar

146. Biznes layihələri fəaliyyət növlərinə görə tərtib olunurmu?

√ bəli
• xeyr
• hər ikisi
• heç biri

147. Biznesdə deleqasiya olunan işlər

√ Vəzifələrin işçilərə ötürülməsi
• Kəsilmiş əlaqə
• Davam edən əlaqə
• ötürülməyən işlər

148. Biznes layihələrinin steykholderləri

√ biznesdə marağı olan şəxslər
• Biznesdə işgüzar ünsiyyət
• Biznesə mane olan amillər
• Biznesdən kənar münasibətlər

149. Biznes layihələrinin mahiyyəti

√ Biznes fəaliyyətinin alqoritmik düzülüşü
• Biznesin uğurlu təminatı
• Biznesdə yaxşı təşkilatçılıq
• Biznesdə yalnız uğur Qazanmaq imKanı

150. Tələb edilən büdcə layihənin həyata keçirilməsi üçün konkret olaraq, hansı ehtiyatların zəruri olduğunu təsvirinə istinad etməlidir.
Burada nədən bəhs edilir

√ ardıcıllıq və səlislik
• müəlliflərin səriştəliyi
• bütövlük
• obyektivlik
• məhdudluq

151. Layihənin məqsəd və vəzifələri bilavasitə qoyulmuş problemdən irəli gəlməlidir. Burada nədən bəhs edilir.

√ ardıcıllıq
• müəlliflərin səriştəliyi
• obyektivlik
• bütövlük
• məhdudluq

152. Layihənin məhdudluğu neçə tələbi yerinə yetirməlidir.

• 3
• 6.0
• 7.0



• 4.0
√ 5

153. Layihənin əsas hissələri və onların məzmunu bir-birilə məntiq cəhətdən bağlı olmalı və bir-birini əsaslandırılmalıdır. Burada nədən bəhs
edilir

√ ardıcıllıq
• müəlliflərin səriştəliyi
• obyektivlik
• bütövlük
• məhdudluq

154. Layihənin ümumi mənası aydındır və onun hər bir hissəsi bu ümumi ideyaya müvafiqdir. Burada nədən bəhs edilir.

• məhdudluq
• müəlliflərin səriştəliyi
• obyektivlik
• ardıcıllıq
√ bütövlük

155. Layihənin əsasında mütləq gələcəkdə əldə edilməli olduğunun «mənzərəsi» verilir. Burada nədən bəhs edilir

√ bütövlük
• ardıcıllıq
• obyektivlik
• müəlliflərin səriştəliyi
• məhdudluq

156. Layihənin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan resursların keyfiyyətinin konkret dəqiq təsviri verilməlidir. Burada nədən bəhs edilir

√ məhdudluq
• ardıcıllıq
• obyektivlik
• müəlliflərin səriştəliyi
• bütövlük

157. Layihənin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan ehtiyatların miqdarı göstərilməlidir. Burada nədən bəhs edilir.

√ məhdudluq
• ardıcıllıq
• obyektivlik
• müəlliflərin səriştəliyi
• bütövlük

158. Layihə üzrə işlərin yerinə yetirilməsi plan qrafiki göstərilməlidir. Burada nədən bəhs edilir

√ məhdudluq
• ardıcıllıq
• obyektivlik
• müəlliflərin səriştəliyi
• bütövlük

159. Layihənin və ayrı-ayrı mərhələlərin nəzərdə tutulan nəticələri göstərilməlidir. Burada nədən bəhs edilir.

√ məhdudluq
• ardıcıllıq
• obyektivlik
• müəlliflərin səriştəliyi
• bütövlük



160. Layihənin və ayrı-ayrı mərhələlərin konkret ölçüləri göstərilməlidir. Burada nədən bəhs edilir.

√ məhdudluq
• ardıcıllıq
• obyektivlik
• müəlliflərin səriştəliyi
• bütövlük

161. Layihənin və ayrı-ayrı mərhələlərin dəqiq qoyulmuş ölçülə bilən məqsədləri göstərilməlidir. Burada nədən bəhs edilir.

√ məhdudluq
• ardıcıllıq
• obyektivlik
• müəlliflərin səriştəliyi
• bütövlük

162. Layihənin və ayrı-ayrı mərhələlərin dəqiq qoyulmuş ölçülə bilən vəzifələri göstərilməlidir. Burada nədən bəhs edilir?

√ məhdudluq
• ardıcıllıq
• obyektivlik
• müəlliflərin səriştəliyi
• bütövlük

163. Layihənin həyata keçirilməsinin konkret müddəti aydın göstərilməlidir. Burada nədən bəhs edilir.

√ məhdudluq
• ardıcıllıq
• obyektivlik
• müəlliflərin səriştəliyi
• bütövlük

164. Layihədə mərhələlər dəqiq göstərilməlidir. Burada nədən bəhs edilir.

√ məhdudluq
• ardıcıllıq
• obyektivlik
• müəlliflərin səriştəliyi
• bütövlük

165. Burada qrant verəni əmin edəcək ki, layihə üzrə daha effektiv fəaliyyət üçün «sabah bir qədər də ondan xahiş etməyəcəklər». Burada
nədən bəhs edilir

√ məhdudluq
• ardıcıllıq
• obyektivlik
• müəlliflərin səriştəliyi
• bütövlük

166. Layihənin bu mühüm xarakteristikası hər mərhələnin dəqiq göstərilmiş ölçülə bilən nəticələrilə onun həyata keçirilməsi gedişinə nəzarət
etməyə imkan verir. Burada nədən bəhs edilir.

√ məhdudluq
• ardıcıllıq
• obyektivlik
• müəlliflərin səriştəliyi
• bütövlük

167. Layihənin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan və onun məqsədlərinə nail olmaq üçün kifayət edən ehtiyatların miqdarını dəqiq bilmək
zəruridir. Burada nədən bəhs edilir.



√ məhdudluq
• ardıcıllıq
• obyektivlik
• müəlliflərin səriştəliyi
• bütövlük

168. Layihənin ekspert qiymətləndirilməsi neçə mərhələdə həyata keçirilir

√ 7
• 6.0
• 8.0
• 9.0
• 5

169. Annotasiyanı yoxlama suallarına xas olmayan variantı seçin.

• annotasiya məsləhət olunan həcmə uyğun gəlirmi
√ mətn geniş verilibmi
• məzmunu maraqlıdırmı
• problemin təsvirini əks etdirirmi
• müraciət edən və onun əvvəlki nailiyyətləri barədə qısa məlumat varmı

170. Layihə menecmentində annotasiyaya yoxlama sualların sayı nə qədər göstərilib?

√ 7
• 8.0
• 9.0
• 5.0
• 6

171. Layihənin annotasiyası neçə səhifədən ibarətdir?

√ 1
• 3.0
• 4.0
• 5.0
• 2

172. Layihədə annotasiya neçə mərhələdə həyata keçirilir.

√ 10
• 9.0
• 11.0
• 12.0
• 8

173. Layihənin həyata keçirilməsindən gözlənilən nəticələrin müəyyənləşdirilməsi. Burada nədən bəhs edilir

√ mahiyyət
• qiymətləndirmə
• annotasiya
• resenzent.
• səmərəlilik

174. Layihədə ehtiyatların müəyyənləşdirilməsi. Burada nədən bəhs edilir.

√ mahiyyət
• qiymətləndirmə
• annotasiya



• resenzent
• səmərəlilik

175. Layihədə intellektual səviyyənin müəyyənləşdirilməsi. Burada nədən bəhs edilir.

√ mahiyyət
• qiymətləndirmə
• annotasiya
• resenzen
• səmərəlilik

176. Layihədə maddi-texniki təchizatın müəyyənləşdirilməsi. Burada nədən bəhs edilir.

√ mahiyyət
• qiymətləndirmə
• annotasiya
• resenzent
• səmərəlilik

177. Layihədə tədbirlərin keçirilməsi vaxtının müəyyənləşdirilməsi. Burada nədən bəhs edilir.

√ mahiyyət
• qiymətləndirmə
• annotasiya
• resenzent
• səmərəlilik

178. Layihədə tədbirlərin keçirilməsi vaxtının müəyyənləşdirilməsi. Burada nədən bəhs edilir.

√ mahiyyət
• qiymətləndirmə
• annotasiya
• resenzent
• səmərəlilik

179. Layihədə tədbirlərin keçirilməsi yerinin müəyyənləşdirilməsi. Burada nədən bəhs edilir.

√ mahiyyət
• qiymətləndirmə
• annotasiya
• resenzent
• səmərəlilik

180. Layihədə heyətin funksiyaların təyin edilməsi. Burada nədən bəhs edilir.

√ mahiyyət
• qiymətləndirmə
• annotasiya
• resenzent
• səmərəlilik

181. Layihə iştirakçıların təyin edilməsi. Burada nədən bəhs edilir.

√ mahiyyət
• qiymətləndirmə
• annotasiya
• resenzent
• səmərəlilik

182. Layihənin mənbələrin təyin olunması. Burada nədən bəhs edilir.



√ mahiyyət
• qiymətləndirmə
• annotasiya
• resenzent
• səmərəlilik

183. Layihənin maliyyə modelinin təyin olunması. Burada nədən bəhs edilir.

√ mahiyyət
• qiymətləndirmə
• annotasiya
• resenzent
• səmərəlilik

184. Layihədə vəsaitə olan tələbat. Burada nədən bəhs edilir.

√ mahiyyət
• qiymətləndirmə
• annotasiya
• resenzent
• səmərəlilik

185. Layihədə təşkilatın əsaslandırılması. Burada nədən bəhs edilir.

√ mahiyyət
• resenzent
• annotasiya
• qiymətləndirmə
• səmərəlilik

186. Layihənin iqtisadi əsaslandırması. Burada nədən bəhs edilir.

√ mahiyyət
• qiymətləndirmə
• annotasiya
• resenzent
• səmərəlilik

187. Layihənin hüquqi əsaslandırması. Burada nədən bəhs edilir.

√ mahiyyət
• qiymətləndirmə
• annotasiya
• resenzent
• səmərəlilik

188. Layihənin vəzifələri. Burada nədən bəhs edilir.

√ mahiyyət
• qiymətləndirmə
• annotasiya
• resenzent
• səmərəlilik

189. Layihənin məqsədi. Burada nədən bəhs edilir.

√ mahiyyət
• qiymətləndirmə
• annotasiya



• resenzent
• səmərəlilik

190. - layihənin yüksək qiymətləndirmə ehtimalının qaldırılması və qalib gəlməsinin rəhmidir. Cümləni tamamlayın.

√ xronoloji annotasiya
• qiymətləndirmə
• annotasiya
• resenzent
• səmərəlilik

191. – layihənin yazılma keyfiyyəti və layihənin uğurla gözdən keçirirlər. Cümləni tamamlayın.

√ resenzent
• qiymətləndirmə
• annotasiya
• xronoloji annotasiya
• səmərəlilik

192. Layihənin maksimal dəqiqliyilə xarakterizə etməyə imkan verir. Burada nədən bəhs edilir

√ xronoloji annotasiya
• qiymətləndirmə
• annotasiya
• resenzent
• səmərəlilik

193. Layihənin mahiyyətinin göstərilməsi. Burada nədən bəhs edilir.

√ xronoloji annotasiya
• qiymətləndirmə
• annotasiya
• resenzent
• səmərəlilik

194. Layihəni həyata keçirən təşkilat haqqında informasiya verilir. Burada nədən bəhs edilir.

• xronoloji annotasiya
√ annotasiya
• səmərəlilik
• qiymətləndirmə
• resenzent

195. Layihənin təsviri konsentrik dairələr üzrə verilir. Burada nədən bəhs edilir.

√ annotasiya
• qiymətləndirmə
• xronoloji annotasiya
• resenzent
• səmərəlilik

196. – mətni hazırladığımız şəxs üçün layihənin təqdim etmə forması aydın və maraqlı olmalıdır. Cümləni tamamlayın.

√ annotasiya
• qiymətləndirmə
• xronoloji annotasiya
• resenzent
• səmərəlilik

197. Layihənin həyata keçirilməsi texnologiyası neçə yerə bölünür.



√ 2
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 3

198. Himayəçilik şuralarının çoxu seminarlarda təlimdən sonra özlərinin təhsil müəssisələrinə müxtəlif resurs təminatı mənbələrinin
axtarılması məsələləri haqqında təsəvvür əldə edilməlidir. Burada nədən bəhs edilir.

√ texnologiya
• qiymətləndirmə
• pozisiya
• vəzifə
• səmərəlilik

199. Himayəçilik inkişafının resurs bazası yaradılmalıdır: 1) səmərəlilik

√ texnologiya
• qiymətləndirmə
• pozisiya
• vəzifə

200. Layihədə stabil resursları nəzərə almaq lazımdır. Burada nədən bəhs edilir.

√ vəzifə
• səmərəlilik
• qiymətləndirmə
• pozisiya
• göstərici

201. Layihənin inkişaf perspektivinin müəyyənləşdirilməsi. Burada nədən bəhs edilir.

√ vəzifə
• səmərəlilik
• qiymətləndirmə
• pozisiya
• göstərici

202. – layihənin mümkün inkişaf yollarını proqnozlaşdırmaq. Cümləni tamamlayın.

√ pozisiya
• səmərəlilik
• qiymətləndirmə
• vəzifə
• göstərici

203. – qrant çərçivəsində maliyyələşməni başa çatdırmaqdır. Cümləni tamamlayın.

√ vəzifə
• səmərəlilik
• qiymətləndirmə
• pozisiya
• göstəric

204. – uğuru nəzərə almaq və layihənin iflasına yol verməməkdir. Cümləni tamamlayın.

√ vəzifə
• səmərəlilik
• qiymətləndirmə



• pozisiya
• göstərici

205. Müsabiqənin təşkilatçıları layihənin reallaşması gedişi barədə layihələrin rəhbərlərinin hesabatları formasında məlumatlandırılmalıdır.
Burada nədən bəhs edilir

√ pozisiya
• səmərəlilik
• qiymətləndirmə
• vəzifə
• göstərici

206. Müddət və tədbirlər planın yerinə yetirilməsi səviyyəsi üzrə layihənin gedişinə nəzarət şəhər rəhbərliklərinin təhsil və elm komitələrinin
mütəxəssisləri tərəfindən həyata keçirilməlidir. Burada nədən bəhs edilir.

√ pozisiya
• səmərəlilik
• qiymətləndirmə
• vəzifə
• göstərici

207. Partrnyor-şəhərlərində himayəçilik şuralarının fəaliyyətinin problemləri üzrə məsləhət üçün himayəçiliyin inkişafı mərkəzlərinə və
məsləhətxana məntəqələrinə müraciətlərin artım dinamikasının vacibliyi. Burada nədən bəhs edilir?

• qiymətləndirmə
√ pozisiya
• göstərici
• səmərəlilik
• vəzifə

208. 144) Şəhərlərdə partnyorların təhsil sferasında himayəçiliyin inkişafının xüsusi modelinin təcrübəyə tətbiqinə meyllilik səviyyəsi
öyrənilməlidir. Burada nədən bəhs edilir?

√ pozisiya
• səmərəlilik
• qiymətləndirmə
• vəzifə
• göstərici

209. Valideyn ictimaiyyətin müxtəlif bələdiyyə, kommersiya və ictimai strukturlarla sosial əməkdaşlığın vacibliyi. Burada nədən bəhs edilir

√ pozisiya
• səmərəlilik
• qiymətləndirmə
• vəzifə
• göstərici

210. Təhsil sferasında himayəçiliyin rolu və əhəmiyyəti haqqında müsbət ictimai fikir formalaşmalıdır. Burada nədən bəhs edilir

√ pozisiya.
• göstərici
• səmərəlilik
• qiymətləndirmə
• ) kriteriya

211. Kütləvi informasiya vasitələrində nəşrlər təhlil olunmalıdır. Burada nədən bəhs edilir

√ qiymətləndirmə
• göstərici
• səmərəlilik
• pozisiya



• kriteriya

212. Layihənin nəticələri barədə partnyorların fikirlərini aydınlaşdırılmalıdır. Burada nədən bəhs edilir

√ qiymətləndirmə
• göstərici
• səmərəlilik
• pozisiya
• kriteriya

213. Layihə çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin kəmiyyət və keyfiyyət xüsusiyyətləri barədə məlumatların təhlili aparılmalıdır. Burada
nədən bəhs edilir?

√ qiymətləndirmə
• göstərici
• səmərəlilik
• pozisiya
• kriteriya

214. Təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinin və təhsilin idarə edilməsinin rayon orqanlarının nümayəndələrinin sorğusu aparılmalıdır. Burada
nədən bəhs edilir?

√ qiymətləndirmə
• göstərici
• səmərəlilik
• pozisiya
• kriteriya

215. Valideyn ictimaiyyətinin anketləşdirilməsi aparılmalıdır. Burada nədən bəhs edilir?

√ qiymətləndirmə
• göstərici
• səmərəlilik
• pozisiya
• kriteriya

216. Layihənin reallaşdırılmasının ilkin mərhələsində və sonunda əldə olunmuş məlumatların müqayisəli təhlili aparılmalıdır. Burada nədən
bəhs edilir?

√ qiymətləndirmə
• göstərici
• səmərəlilik
• pozisiya
• kriteriya

217. Himayəçiliyin əhəmiyyətinin dərk edilməsi vacibdir. Söhbət burada nədən gedir?

√ səmərəlilik
• monitorinq
• kriteriya
• göstərici
• məqsəd

218. 134) Eksperiment sahələrində himayəçilik şuraları və təhsil müəssisələri arasında əmələ gəlmiş keyfiyyət dəyişiklikləri və rayon təhsil
müəssisələri tərəfindən təhsil sferasının inkişafı üçün zəruri olan sosial hərəkatdır. Söhbət burada nədən gedir?

√ səmərəlilik
• monitorinq
• kriteriya
• göstərici
• məqsəd



219. 133) Qiymətləndirilir ki, onun icra müddətinin sonuna himayəçiliyin inkişafı mərkəzinin fəaliyyəti şəhərlərdə təhsilin bələdiyyə
idarəetmə orqanları tərəfindən müqavilə əsasında formal olaraq tələb olunacaq. Söhbət burada nədən gedir?

√ səmərəlilik
• monitorinq
• kriteriya
• göstərici
• məqsəd

220. Sosial sferada göstəricilərin özünəməxsus neçə xüsusiyyəti vardır?

• 6.0
• 3
• 4.0
• 5.0
√ 2

221. Layihədə «gücləndirmə», «yaxşılaşdırma», «axtarma» haqqında danışarkən, vəzifələrin yerinə yetirilməsini, layihənin həyata
keçirilməsini hesab edən hansı konkret nəticə haqqında danışıldığı aydın olmur. Söhbət burada nədən gedir?

√ göstəricilər
• vəzifə
• monitorinq
• kriteriyalar
• məqsəd

222. – layihənin məqsəd və vəzifələrini dəqiq müəyyənləşdirməyə və izah etməyə imkan verən alətdir. Cümləni tamamlayın.

√ göstəricilər
• vəzifə
• monitorinq
• kriteriyalar
• məqsəd

223. – layihənin başa çatması anına onun lazımi vəziyyəti haqqında təsəvvürlərdir. Cümləni tamamlayın.

√ kriteriyalar
• vəzifə
• monitorinq
• göstəricilər
• məqsəd

224. – özlüyündə idarəetmə orientirləridir. Cümləni tamamlayın.

√ kriteriyalar
• vəzifə
• monitorinq
• göstəricilər
• məqsəd

225. – layihənin səmərəliliyinin göstəricilər və kriteriyalar sistemini işləyib hazırlamaq çox vacibdir. Cümləni tamamlayın

√ monitorinq
• vəzifə
• kriteriyalar
• göstəricilər
• məqsəd

226. Layihə menecmentində büdcəyə şərhlər partnyorların təqdim etdikləri əmanət yazıları neçə müddətə öz əksini tapıb?



√ 6
• 7.0
• 8.0
• 9.0
• 5

227. Büdcəyə şərhlər partnyorların təqdim etdikləri əmanət yarılarında nəyi özündə əks etdirməməlidir?

√ qeyri-biznes tərəfindən əmanət
• yerli özünüidarə orqanın əmanəti
• KİV tərəfindən əmanət
• digər
• müraciət edənin əmanəti

228. Büdcənin xərc maddələrinin sayı nə qədərdir?

√ 12
• 11.0
• 13.0
• 14.0
• 10

229. Digər birbaşa xərc maddələri neçə yerə bölünür?

√ 8
• 7.0
• 9.0
• 10.0
• 6

230. Personalın xərc maddələri neçə yerə bölünür?

√ 4
• 5.0
• 6.0
• 7.0
• 3

231. Büdcə fondu neçə yerə bölünür?

√ 2
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 3

232. Digər birbaşa xərclərə xas olmayan variantı seçin.

√ məsləhətçilər üzrə vergi
• kurslara görə ödəniş
• lisenziya alınmasına görə haqq
• sahələrin idarəsi
• təlimə görə ödəniş

233. Personal xərclərə xas olmayan variant seçin.

√ digər xərclər
• məsləhətçilərə göstərdikləri xidmətə görə qonorar
• gəlir vergisi



• ştatda olan əməkdaşlar üzrə vergi və ödənişlər
• əmək haqqı

234. Büdcə xərcləri neçə yerə bölünür?

• 4.0
• 6.0
√ 3
• 2
• 5.0

235. Layihə menecmentində layihə büdcəsinin maliyyə əsaslandırılmasının xarakterik olmayan səhvlərin sayı nə qədərdir?

• 3
• 6.0
• 7.0
• 5.0
√ 4

236. Layihə büdcəsinin maliyyə əsaslandırılmasının xarakter olmayan səhvləri tapın?

• layihə üzrə tələb olunan vəsaitlər smetasında layihəni reallaşdıran təşkilatın şəxsi resursları nəzərə alınmır
• layihə üçün lazım olan maliyyə vəsaitlərinin hesablanması zamanı intellektual mülkiyyətin dəyəri nəzərə alınmır
• təqdim olunan layihədə maliyyə hesabları yoxdur
√ şəxsi xərclərə nəzərə alınmaqla digər maliyyələşdirmə mənbələrin siyahısı hazırlanır
• təqdim olunan hesablar layihə üçün bu və ya digər məhsul və xidmətlərə qoyulmuş aşağı və yuxarı qiymətlərlə müəyyən edilib

237. Layihə menecmentində layihənin büdcəsinin tərtib edilməsində neçə məsləhət mövcuddur?

• 7.0
• 5.0
• 4.0
• 3
√ 6

238. Layihənin büdcəsinin tərtib edilməsində məsləhət olmayan variantı seçin.

√ antiinflyasiyaya mümkün düzəlişləri edin
• büdcənin yalnız real maliyyə informasiyasını özündə əks etdirməsini yadda saxlayın
• büdcəyə olan tələbləri, layihəni maliyyələşdirən təşkilatın imkanlarını bilin
• büdcənin tərtibinə layihəyə təklif yazılandan sonra başlayın
• büdcənin vaxt çərçivəsində müəyyənləşdirin

239. Büdcənin tərtib olunmasında aşağıdakı suallardan vacib olmayan variantı seçin.

√ hansı zaman müddətində pullar xərclənməlidir?
• nə qədər pul lazımdır?
• Sponsorun maliyyə şərtləri necə yerinə yetiriləcək?
• yaranmış məhsul və xidmətlərdən gəlirlər planlaşdırılmış və layihə üzrə xəclərin hansı hissəsini onlar örtə bilər?
• ) verilmiş pullar hansı məqsədlər üçün istifadə olunacaq

240. Büdcənin tərtib olunmasında əsasən neçə suala cavab verilməlidir?

• 6.0
• 7.0
√ 4
• 3
• 5.0

241. Tədbirlər planına olan tələblərə xas olmayan variantı seçin



√ vaxtında və layihənin xüsusi dəyəri hüdudlarında yerinə yetirilə bilən ağıllı şəkildə məhdudlaşdırılmış tədbirlər yığımı göstərilir
• layihə icraçıların tərkib və vəzifələri təsvir olunur
• məsuliyyət daşıyan şəxslərin və icraçıların tərkibi aydın olur
• tədbirlərin yerinə yetirilməsinin təklik olunan ardıcıllığı aydın və inandırıcıdır
• Məhz bu tədbirlərin seçilməsi səbəbləri aydındır

242. Tədbirlər planına olan tələblər neçə yerə bölünür?

√ 3
• 7.0
• 6.0
• 5.0
• 4

243. Tədbirlər planının həyata keçirilməsində təlim metodiki fəaliyyət məsələləri neçə hissədən ibarətdir?

• 5.0
• 6.0
√ 3
• 2
• 4.0

244. Tədbirlər planının həyata keçirilməsində təlim-metodiki fəaliyyət məsələlərinə xas olan variantı seçin.

• eksperimental sahələrdə işlərin təşkil edilməsi
• himayəçiliyin inkişafı haqqında məlumat bülletenlərinin hazırlanması və çap olunması
√ Partnyor-şəhərlərində himayəçilik problemləri üzrə məsləhət məntəqəlində kordinatorların işinin təşkil edilməsi
• elektron saytın yaradılması və elektron poçtun açılması
• partnyor-şəhərlərində mediakompaniyaların keçirilməsi

245. Tədbirlər planın həyata keçirilməsində məlumat və metodiki təminat məsələləri neçə hissədən ibarətdir?

• 3.0
• 4.0
√ 5
• 6.0
• 2

246. Tədbirlər planın həyata keçirilməsində məlumat və metodiki təminat məsələlərinə xas olmayan variantı seçin.

√ şəhərlərdə eksperimental sahələrdə işlərin təşkil edilməsi
• himayəçiliyin inkişafı haqqında məlumat bülletenlərinin hazırlanması və çap olunması.
• himayəçilik şuralarının fəaliyyətinin problemləri üzrə «dəyirmi masanın» keçirilməsi
• elektron saytın yaradılması və elektron poçtun açılması
• partnyor-şəhərlərində mediakompaniyaların keçirilməsi

247. Tədbirlər planının həyata keçirilməsində elmi təminat məsələləri neçə hissədən ibarətdir?

√ 4
• 2
• 6.0
• 5.0
• 3.0

248. Tədbirlər planının həyata keçirilməsində elmi təminat məsələlərinə xas olmayan variantı seçin.

√ himayəçilik günün təsis edilməsi
• şəhərlərdə eksperimental sahələrdə işlərin təşkil edilməsi
• partnyor-şəhərlərdə təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinin və valideyn ictimaiyyətinin anketləşdirilməsinin aparılması



• məktəbin bələdiyyə-ictimai özünüidarəetməsinin əsaslarının öyrədilməsində şəhərlərin təhsil müəssisələrinin himayəçilik şuralarının
ehtiyaclarının öyrənilməsi və ümumiləşdirilməsi

• himayəçilik hərəkatı haqqında məlumat bankının yaradılması

249. Tədbirlər planının həyata keçirilməsində təşkilati məsələlər neçə hissədən ibarətdir

√ 4
• 6.0
• 5.0
• 3.0
• 2

250. Maliyyələşdirilmiş layihələrin sayı … göstəricilərindən biridir. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlik meyarı
• iqtisadi effektivlik
• nəticələrin effektivliyi
• sosial effektivlik
• xarici effektivlik

251. Təşkilatda layihələr üzrə iş sistemi yoxdursa, onda sosial sifarişə ərazinin yazılması və layihə üçün maliyyələşmənin alınması mümkün
… biridir. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlik meyarı
• iqtisadi effektivlik
• sosial effektivlik
• nəticələrin effektivliyi
• xarici effektivlik

252. Təşkilatın problemləri onların liderləri tərəfindən aktuallıq baxımından nəzərə alına və layihənin nəticəliyinin planlaşdırılmasında …
kimi seçilə bilər. Cümləni tamamlayın.

• xarici effektivlik
• sosial effektivlik
• iqtisadi effektivlik
• nəticələrin effektivliyi
√ effektivlik meyarı

253. Layihə ictimaiyyətlə əlaqə üzrə mütəxəssislərə ehtiyac vardır. Burada hansı problemdən bəhs edilir.

√ təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var
• təşkilatların maliyyələşdirilməsi əsasən müvəqqəti və etibarsızdır
• QKT çoxu, yazılı şəkildə qeyd olunmuş proqram və layihələrə malik deyil
• QKT-lərin obyektlərinin əsasən olmaması
• təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxu könüllük əsasında işləyirlər

254. Layihədə vəsaitlərin cəlb edilməsi üzrə mütəxəssislərə ehtiyac vardır. Burada hansı problemdən bəhs edilir.

• təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxu könüllük əsasında işləyirlər
• təşkilatların maliyyələşdirilməsi əsasən müvəqqəti və etibarsızdır
• QKT çoxu, yazılı şəkildə qeyd olunmuş proqram və layihələrə malik deyil
• QKT-lərin obyektlərinin əsasən olmaması
√ təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var

255. Layihədə menecerlərə ehtiyac vardır. Burada hansı problemdən bəhs edilir

√ təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var
• QKT-lərin obyektlərinin əsasən olmaması
• QKT çoxu, yazılı şəkildə qeyd olunmuş proqram və layihələrə malik deyil
• təşkilatların maliyyələşdirilməsi əsasən müvəqqəti və etibarsızdır



• təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxu könüllük əsasında işləyirlər

256. Layihədə dəqiq qurulmuş fəaliyyət yoxdur. Burada hansı problemdən bəhs edilir.

√ təşkilatların maliyyələşdirilməsi əsasən müvəqqəti və etibarsızdır
• QKT-lərin obyektlərinin əsasən olmaması
• QKT çoxu, yazılı şəkildə qeyd olunmuş proqram və layihələrə malik deyil
• təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var
• təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxu könüllük əsasında işləyirlər

257. Səmərəli istifadə olunması sahəsində daimi fəaliyyətin olmaması. Burada hansı problemdən bəhs edilir.

√ təşkilatların maliyyələşdirilməsi əsasən müvəqqəti və etibarsızdır
• QKT-lərin obyektlərinin əsasən olmaması
• QKT çoxu, yazılı şəkildə qeyd olunmuş proqram və layihələrə malik deyil
• təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var
• təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxu könüllük əsasında işləyirlər

258. Uçotun olmaması. Bu hansı problemdən bəhs edilir.

√ təşkilatların maliyyələşdirilməsi əsasən müvəqqəti və etibarsızdır
• ) QKT-lərin obyektlərinin əsasən olmaması
• QKT çoxu, yazılı şəkildə qeyd olunmuş proqram və layihələrə malik deyil
• təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var
• təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxu könüllük əsasında işləyirlər

259. Layihədə vəsaitlərin cəlb olunmaması. Burada hansı problemdən bəhs edilir.

√ təşkilatların maliyyələşdirilməsi əsasən müvəqqəti və etibarsızdır
• QKT-lərin obyektlərinin əsasən olmaması
• QKT çoxu, yazılı şəkildə qeyd olunmuş proqram və layihələrə malik deyil
• təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var
• təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxu könüllük əsasında işləyirlər

260. Layihədə işlənmiş siyasətin olmaması. Burada hansı problemdən bəhs edilir.

√ təşkilatların maliyyələşdirilməsi əsasən müvəqqəti və etibarsızdır
• QKT-lərin obyektlərinin əsasən olmaması
• QKT çoxu, yazılı şəkildə qeyd olunmuş proqram və layihələrə malik deyil
• təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var
• təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxu könüllük əsasında işləyirlər

261. Layihələrin fəaliyyətlərinin saxlanılması ətraf mühitdə baş verən vəziyyətin konyukturasından asılıdır. Burada hansı problemdən bəhs
edilir.

√ təşkilatların maliyyələşdirilməsi əsasən müvəqqəti və etibarsızdır
• QKT-lərin obyektlərinin əsasən olmaması
• QKT çoxu, yazılı şəkildə qeyd olunmuş proqram və layihələrə malik deyil
• təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var
• təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxu könüllük əsasında işləyirlər

262. Layihədə qiymətləndirmə sisteminin qurulmasında çətinliklərə gətirib çıxarır. Burada hansı problemdən bəhs edilir.

√ QKT çoxu, yazılı şəkildə qeyd olunmuş proqram və layihələrə malik deyil
• QKT-lərin obyektlərinin əsasən olmaması
• təşkilatların maliyyələşdirilməsi əsasən müvəqqəti və etibarsızdır
• təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var
• təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxu könüllük əsasında işləyirlər

263. Layihədə düzəlişlər edilməsində çətinliklər yaradır. Burada hansı problemdən bəhs edilir.



√ QKT çoxu, yazılı şəkildə qeyd olunmuş proqram və layihələrə malik deyil
• QKT-lərin obyektlərinin əsasən olmaması
• təşkilatların maliyyələşdirilməsi əsasən müvəqqəti və etibarsızdır
• təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var
• təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxu könüllük əsasında işləyirlər

264. Layihənin monitorinqin aparılmasında çətinliklər vardır. Burada hansı problemdən bəhs edilir.

√ QKT çoxu, yazılı şəkildə qeyd olunmuş proqram və layihələrə malik deyil
• QKT-lərin obyektlərinin əsasən olmaması
• təşkilatların maliyyələşdirilməsi əsasən müvəqqəti və etibarsızdır
• təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var.
• təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxu könüllük əsasında işləyirlər

265. Layihə və proqramların reallaşdırılmasının səmərəliliyini aşağı salır. Burada hansı problemdən bəhs edilir.

• təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxu könüllük əsasında işləyirlər
• təşkilatların maliyyələşdirilməsi əsasən müvəqqəti və etibarsızdır
• təşkilatların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var
√ QKT-lərin obyektlərinin əsasən olmaması
• QKT çoxu, yazılı şəkildə qeyd olunmuş proqram və layihələrə malik deyil

266. Layihələndirmənin əsas formasını iş planın tərtib olunması təşkil edir. Burada hansı problemdən bəhs edilir.

√ QKT-lərin obyektlərinin əsasən olmaması;
• QKT çoxu, yazılı şəkildə qeyd olunmuş proqram və layihələrə malik deyil;
• təşkilatların maliyyələşdirilməsi əsasən müvəqqəti və etibarsızdır
• təşkilatların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var
• təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxu könüllük əsasında işləyirlər;

267. Təşkilatlar çox vaxt onların alıcılara və istehlakçılara təqdim etmək istədikləri məhsulun formalaşmasında öz təsəvvürlərinə və
maraqlarına əsaslanırlar. Burada hansı problemdən bəhs edilir.

√ konkurs iştirakçıları öz məqsədli qruplarını tanıyırlar, lakin bir çoxları onların ehtiyac və maraqlarını müəyyənləşdirməkdə çətinlik
çəkirlər.

• təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxu könüllülük əsasında işləyirlər
• məqsədli qruplara sosial əhəmiyyətli köməyin göstərilməsində dövlətin funksiyasını təkrarlamaq
• QKT-lərin obyektlərin əksərən olmaması

• belə təşkilatlar öz missiyaları haqqında yalnız ümumi təsəvvürə malikdirlər və cəmiyyətdə öz mövqelərini müəyyənləşdirməkdə çətinlik
çəkirlər

268. Praktik olaraq QKT-in 90% iş üçün və sifarişçilərin qəbulu üçün otağa malik deyillər. Burada hansı problemdən bəhs edilir.

√ QKT-lərin obyektlərin əksərən olmaması
• təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxu könüllülük əsasında işləyirlər
• məqsədli qruplara sosial əhəmiyyətli köməyin göstərilməsində dövlətin funksiyasını təkrarlamaq

• konkurs iştirakçıları öz məqsədli qruplarını tanıyırlar, lakin bir çoxları onların ehtiyac və maraqlarını müəyyənləşdirməkdə çətinlik
çəkirlər.

• belə təşkilatlar öz missiyaları haqqında yalnız ümumi təsəvvürə malikdirlər və cəmiyyətdə öz mövqelərini müəyyənləşdirməkdə çətinlik
çəkirlər

269. Bələdiyyə və təşkilatların işlərini təkrarlamaq. Burada hansı problemdən bəhs edilir.

√ məqsədli qruplara sosial əhəmiyyətli köməyin göstərilməsində dövlətin funksiyasını təkrarlamaq
• təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxu könüllülük əsasında işləyirlər
• QKT-lərin obyektlərin əksərən olmaması

• konkurs iştirakçıları öz məqsədli qruplarını tanıyırlar, lakin bir çoxları onların ehtiyac və maraqlarını müəyyənləşdirməkdə çətinlik
çəkirlər.

• belə təşkilatlar öz missiyaları haqqında yalnız ümumi təsəvvürə malikdirlər və cəmiyyətdə öz mövqelərini müəyyənləşdirməkdə çətinlik
çəkirlər



270. Qərar qəbul olunması, ştatların, könüllülərin yığılması üzrə iş və s. üzrə xüsusi təşkil olunmuş proseduralar yoxdur. Burada hansı
problemdən bəhs edilir.

√ təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxu könüllülük əsasında işləyirlər
• məqsədli qruplara sosial əhəmiyyətli köməyin göstərilməsində dövlətin funksiyasını təkrarlamaq
• QKT-lərin obyektlərin əksərən olmaması

• konkurs iştirakçıları öz məqsədli qruplarını tanıyırlar, lakin bir çoxları onların ehtiyac və maraqlarını müəyyənləşdirməkdə çətinlik
çəkirlər.

• belə təşkilatlar öz missiyaları haqqında yalnız ümumi təsəvvürə malikdirlər və cəmiyyətdə öz mövqelərini müəyyənləşdirməkdə çətinlik
çəkirlər

271. Strateji planlaşdırma yalnız məhdud sayda təşkilatlar tərəfindən aparılır. Burada hansı problemdən bəhs edilir.

√ belə təşkilatlar öz missiyaları haqqında yalnız ümumi təsəvvürə malikdirlər və cəmiyyətdə öz mövqelərini müəyyənləşdirməkdə çətinlik
çəkirlər

• məqsədli qruplara sosial əhəmiyyətli köməyin göstərilməsində dövlətin funksiyasını təkrarlamaq
• QKT-lərin obyektlərin əksərən olmaması

• konkurs iştirakçıları öz məqsədli qruplarını tanıyırlar, lakin bir çoxları onların ehtiyac və maraqlarını müəyyənləşdirməkdə çətinlik
çəkirlər.

• təşkilatların liderlərinin və s. iştirakçıların çoxu könüllülük əsasında işləyirlər

272. Layihə menecmentində təşkilati problemlərin sayı nə qədər müəyyənləşmişdir?

√ 8
• 7.0
• 9.0
• 10.0
• 6

273. – rayon əhalisi üçün prioritet problemlərinin aşkar edilməsi metodunun istifadə edilməsinin praktik yekunlarıdır. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlik meyarı
• nəticələrin effektivliyi
• ümumi effektivlik
• spesifik meyarlar
• xarici effektivlik

274. – kimi eləcə də rayon əhalisinin tələbatlarının öyrənilməsi və layihə çərçivəsində vəsaitin cəlb edilməsi üzrə işin nəticələrini istifadə
etmək olar. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlik meyarı
• nəticələrin effektivliyi
• ümumi effektivlik
• spesifik meyarlar
• xarici effektivlik

275. Rayonda hüquq qaydasına riayət etmə … planlaşdırılan və polisə kömək dəstəsinin fəaliyyətini təmin edən cəlb edilən maliyyə və insan
ehtiyatları arasında nisbət ola bilər. Burada nədən bəhs edilir.

√ effektivlik meyarı
• nəticələrin effektivliyi
• ümumi effektivlik
• spesifik meyarlar
• xarici effektivlik

276. – sosial layihələrin həyata keçirilməsi dərəcəsilə şərtlənir. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlik meyarı
• nəticələrin effektivliyi
• ümumi effektivlik
• spesifik meyarlar
• xarici effektivlik



277. – sosial layihənin vəzifələrilə şərtlənir. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlik meyarı
• nəticələrin effektivliyi
• ümumi effektivlik
• spesifik meyarlar
• xarici effektivlik

278. – sosial layihənin məqsədilə şərtlənir. Cümləni tamamlayın.

• nəticələrin effektivliyi
• effektivlik meyarı
√ spesifik meyarlar
• xarici effektivlik
• ümumi effektivlik

279. – layihədə metodların qiymətləndirilməsinə xidmət edir. Cümləni tamamlayın.

√ spesifik meyarlar
• nəticələrin effektivliyi
• ümumi effektivlik
• effektivlik meyarı
• xarici effektivlik

280. – layihədə işin ayrı-ayrı növlərin qiymətləndirilməsinə xidmət edir. Cümləni tamamlayın.

√ spesifik meyarlar
• nəticələrin effektivliyi
• ümumi effektivlik
• effektivlik meyarı
• xarici effektivlik

281. – layihə çərçivəsində konkret xidmətlərə xidmət edir. Cümləni tamamlayın.

√ spesifik meyarlar
• nəticələrin effektivliyi
• ümumi effektivlik
• effektivlik meyarı
• xarici effektivlik

282. – onun effektivliyinin bütövlükdə qiymətləndirilməsinə xidmət edir. Cümləni tamamlayın.

√ ümumi effektivlik
• nəticələrin effektivliyi
• spesifik meyarlar
• effektivlik meyarı
• xarici effektivlik

283. Sosial layihələrin effektivliyi neçə meyarla müəyyənləşir.

√ 2
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 3

284. – onların məqsədli qruplarının vəziyyətini əks etdirən göstəricilər sistemidir. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlik meyarı



• iqtisadi effektivlik
• sosial effektivlik
• nəticələrin effektivliyi
• xarici effektivlik

285. – onlar sahədə büdcə təşkilatlarının effektiv fəaliyyətini əks etdirən göstəricilər sistemidir. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlik meyarı
• nəticələrin effektivliyi
• sosial effektivlik
• iqtisadi effektivlik
• xarici effektivlik

286. – layihədə onların məzmunu açmalı və sosial layihə məqsədlərinə nail olma səviyyəsi haqda şahidlik etməlidir. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlik meyarı
• nəticələrin effektivliyi
• sosial effektivlik
• iqtisadi effektivlik
• xarici effektivlik

287. – layihədə onlar kompleks xarakter daşımalıdır. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlik meyarı
• nəticələrin effektivliyi
• sosial effektivlik
• iqtisadi effektivlik
• xarici effektivlik

288. – sosial layihələrin effektivliyinin kəmiyyət göstəricilərindən ibarətdir. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlik meyarı
• nəticələrin effektivliyi
• sosial effektivlik
• iqtisadi effektivlik
• xarici effektivlik

289. – sosial layihələrin effektivliyinin keyfiyyət göstəricilərindən ibarətdir. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlik meyarı
• nəticələrin effektivliyi
• sosial effektivlik
• iqtisadi effektivlik
• xarici effektivlik

290. Layihədə onları təşkilatların fəaliyyət standartları kimi qiymətləndirmək olar. Burada nədən bəhs edilir.

√ effektivlik meyarı
• nəticələrin effektivliyi
• sosial effektivlik
• iqtisadi effektivlik
• xarici effektivlik

291. – layihənin gedişində təşkilatları əhəmiyyətli nəticələrə nail olmalarına yönəldən oriyentirlər sistemidir. Cümləni tamamlayın.

• sosial effektivlik
√ effektivlik meyarı
• xarici effektivlik
• nəticələrin effektivliyi
• iqtisadi effektivlik



292. – layihənin gedişində təşkilatları konkret nəticələrə nail olanlarına yönəldilən oriyentirlər sistemidir. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlik meyarı
• nəticələrin effektivliyi
• sosial effektivlik
• iqtisadi effektivlik
• xarici effektivlik

293. Onlar layihədə fəaliyyət nəticələrinin ölçüsü olar, sosial layihə haqda keyfiyyət-kəmiyyət informasiyasını özündə saxlaya bilər. Burada
nədən bəhs edilir.

√ effektivlik meyarı
• nəticələrin effektivliyi
• sosial effektivlik
• iqtisadi effektivlik
• xarici effektivlik

294. – layihədə onlar ikinci dərəcəli və təsadüfi əlamətlər deyil, əhəmiyyətli və təkrar olunan əlamətləri əks etdirməlidir. Burada nədən bəhs
edilir.

√ effektivlik meyarı
• nəticələrin effektivliyi
• sosial effektivlik
• iqtisadi effektivlik
• xarici effektivlik

295. – obyektiv olmalıdır. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlik meyarı
• nəticələrin effektivliyi
• sosial effektivlik
• iqtisadi effektivlik
• xarici effektivlik

296. – hadisənin vəziyyətini obyektiv surətdə əks etdirən əlaməti başa düşürük. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlik meyarı
• nəticələrin effektivliyi
• sosial effektivlik
• iqtisadi effektivlik
• xarici effektivlik

297. – müəyyən anda bu və ya digər prosesin fərqləndirici əlaməti başa düşülür. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlik meyarı
• nəticələrin effektivliyi
• sosial effektivlik
• iqtisadi effektivlik
• xarici effektivlik

298. Layihənin nəticələrinin sadalanması … ilə mütləq tamamlanmalıdır. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlik meyarı
• nəticələrin effektivliyi
• sosial effektivlik
• iqtisadi effektivlik
• xarici effektivlik



299. Sosial layihənin gözlənilən nəticələri nə qədər konkret və real olsa, bir o qədər təşkilatın müxtəlif mənbələrdən maliyyə dəstəyini,
xüsusilə sosial sifariş əldə etməyə şansı çox olar. Burada nədən bəhs edilir.

√ iqtisadi effektivlik
• nəticələrin effektivliyi
• sosial effektivlik
• effektivlik meyarı
• xarici effektivlik

300. Sosial sahənin təşkilat və müəssisələri layihəyə görə maddi, maliyyə və başqa ehtiyatları cəlb edə bilərlər, əgər o, dəqiq
müəyyənləşdirilmişsə və sosial əhəmiyyətli nəticələrin əldə edilməsinə yönəldilməlidir. Burada nədən bəhs edilir.

√ iqtisadi effektivlik
• nəticələrin effektivliyi
• sosial effektivlik
• effektivlik meyarı
• xarici effektivlik

301. – xüsusi və cəlb edilən ehtiyatların real nisbəti kimi başa düşülür. Cümləni tamamlayın.

√ iqtisadi effektivlik
• nəticələrin effektivliyi
• sosial effektivlik
• effektivlik meyarı
• xarici effektivlik

302. – xüsusi və cəlb edilən ehtiyatların planlaşdırılmasıdır. Cümləni tamamlayın.

• nəticələrin effektivliyi
• effektivlik meyarı
√ iqtisadi effektivlik
• xarici effektivlik
• sosial effektivlik

303. – layihədə əhalinin, könüllülərin və məqsədli qrup nümayəndələrinin planlaşdırılan və real iştirakı arasındakı nisbəti müəyyənləşdirir.
Cümləni tamamlayın.

√ sosial effektivlik
• nəticələrin effektivliyi
• iqtisadi effektivlik
• effektivlik meyarı
• xarici effektivlik

304. – sosial əhəmiyyətli məqsədlərə nail olmasının keyfiyyətcə müəyyən dərəcəsini başa düşürük. Cümləni tamamlayın.

√ sosial effektivlik
• nəticələrin effektivliyi
• iqtisadi effektivlik
• effektivlik meyarı
• xarici effektivlik

305. – maddi, maliyyə, digər vasitələrin və təşkilatların səylərinin optimal sərfi sətilə xarakterizə olunur. Cümləni tamamlayın.

√ nəticələrin effektivliyi
• sosial effektivlik
• iqtisadi effektivlik
• effektivlik meyarı
• xarici effektivlik

306. – sosial sahə təşkilatlarının praktik fəaliyyətində böyük əhəmiyyət kəsb etməsilə xarakterizə olunur. Cümləni tamamlayın.



√ nəticələrin effektivliyi
• sosial effektivlik
• iqtisadi effektivlik
• effektivlik meyarı
• xarici effektivlik

307. – təşkilatda planlaşdırılan son nəticələri xarakterizə edir. Cümləni tamamlayın.

• nəticələrin effektivliyi
• iqtisadi effektivlik
• effektivlik meyarı
√ xarici effektivlik
• sosial effektivlik

308. – təşkilat tərəfindən layihənin məqsədinə nail olması başa düşülür. Cümləni tamamlayın.

√ xarici effektivlik
• sosial effektivlik
• effektivlik
• effektivlik meyarı
• nəticələrin effektivliyi

309. – insani, maddi, maliyyə və s. ehtiyatların istifadəsi başa düşülür. Cümləni tamamlayın.

√ daxili effektivlik
• nəticələrin effektivliyi
• sosial effektivlik
• iqtisadi effektivlik
• xarici effektivlik

310. – insani, maddi, maliyyə və digər ehtiyatların cəlb edilməsi başa düşülür. Cümləni tamamlayın.

√ daxili effektivlik
• sosial effektivlik
• nəticələrin effektivliyi
• xarici effektivlik
• layihənin effektivliyi

311. Layihənin effektivliyi neçə yerə bölünür?

• 4.0
• 6.0
√ 2
• 3
• 5.0

312. – məqsədlərə səmərəli, qəti edici nail olunmaçı başa düşülür. Cümləni tamamlayın.

√ layihənin effektivliyi
• effektivlilik
• iqtisadi effektivlik
• effektivlik meyarı
• sosial effektivlik

313. – hər şeydən əvvəl idarə effektivliyi başa düşülür. Cümləni tamamlayın.

√ layihənin effektivliyi
• effektivlilik
• iqtisadi effektivlik



• effektivlik meyarı
• sosial effektivlik

314. Layihədə öz problemlərinin müstəqil yaşaması üçün özünü realizə, özünü uyğunlaşdırma texnologiyaları mənimsənilməlidir. Burada
nədən bəhs edilir.

√ effektivlilik
• layihənin effektivliyi
• iqtisadi effektivlik
• effektivlik meyarı
• sosial effektivlik

315. Layihədə savadlılığın hüquqi və digər növlərinin yüksəldilməsi, məlumatlılığın yaxşılaşdırılması yolu ilə mümkündür. Burada nədən
bəhs edilir.

√ effektivlilik
• layihənin effektivliyi
• iqtisadi effektivlik
• effektivlik meyarı
• sosial effektivlik

316. Layihədə tələbatların ödənilməsi üçün yerli birliyin bütün ehtiyatlarının toplanması və insanların yaradıcılıq qabiliyyətlərinin aşkar
edilməsi üçün şərait yaradılmalıdır. Burada nədən bəhs edilir.

√ effektivlilik
• layihənin effektivliyi
• iqtisadi effektivlik
• effektivlik meyarı
• sosial effektivlik

317. Tələbatlar öyrənilib qiymətləndirildikdən sonra, onların ödənilmə imkanları və metodları üzrə çıxarıldıqdan sonra sosial sahədə büdcə
təşkilatlarının rəhbərləri qarşısında məqsəd yaranır. Burada nədən bəhs edilir.

√ effektivlilik
• layihənin effektivliyi
• iqtisadi effektivlik
• effektivlik meyarı
• sosial effektivlik

318. Sosial sahədə təşkilatın əsas məqsədi – onların məqsədli qruplarının sosial tələbatlarının öyrənilməsidir. Burada nədən bəhs edilir.

√ effektivlilik
• layihənin effektivliyi
• iqtisadi effektivlik
• effektivlik meyarı
• sosial effektivlik

319. – ehtiyatların optimal sərf edilməsi zamanı əhalinin tələbatlarının ödənilməsi üzrə məqsədin maksimal dərəcədə mümkün nail olması
kimi ifadə etmək olar. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlilik
• layihənin effektivliyi
• iqtisadi effektivlik
• effektivlik meyarı
• sosial effektivlik

320. Təşkilatın … onların məqsədli qrupların ehtiyac və tələbatlarına pozitiv cəhətdən reaksiya vermək qabiliyyətində ifadə olunur. Cümləni
tamamlayın.

√ effektivlilik
• layihənin effektivliyi



• iqtisadi effektivlik
• effektivlik meyarı
• sosial effektivlik

321. Bazar iqtisadiyyatın … elə bir haldır ki, bu zaman cəmiyyətin digər üzvlərinin vəziyyətini pisləşdirmədən heç olmasa bir nəfərin
tələbatlarının ödəmə dərəcəsini artırmaq mümkün deyildir. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlilik
• layihənin effektivliyi
• iqtisadi effektivlik
• effektivlik meyarı
• sosial effektivlik

322. ?=H/m=nəticə/məqsəd. Burada nədən bəhs edilir?

√ effektivlilik
• layihənin effektivliyi
• iqtisadi effektivlik
• effektivlik meyarı
• sosial effektivlik

323. – məqsədin həyata keçirilməsi kimi ifadə olunur. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlilik
• layihənin effektivliyi
• iqtisadi effektivlik
• effektivlik meyarı
• sosial effektivlik

324. – vasitə, priyom və s. deməkdir. Cümləni tamamlayın.

• iqtisadi effektivlik
√ effektivlilik
• sosial effektivlik
• layihənin effektivliyi
• effektivlik meyarı

325. – hərəkət nəticəsidir. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlilik
• layihənin effektivliyi
• iqtisadi effektivlik
• effektivlik meyarı
• sosial effektivlik

326. Latın çözündən tərcümədə – icra, hərəkət anlamındadır. Burada nədən bəhs edilir.

√ effektivlilik
• layihənin effektivliyi
• iqtisadi effektivlik
• effektivlik meyarı
• sosial effektivlik

327. Məqsəd və nəticə nisbəti məhz işin … haqqında təsəvvür yaradır. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlilik
• layihənin effektivliyi
• iqtisadi effektivlik
• effektivlik meyarı
• sosial effektivlik



328. Hazırki məhdud ehtiyatlar mövcudluğunda cəmiyyətin bütün üzvlərinin tələbatları tam ödənilirsə, milli iqtisadiyyat … sayılır. Cümləni
tamamlayın.

√ effektivlilik
• layihənin effektivliyi
• iqtisadi effektivlik
• effektivlik meyarı
• sosial effektivlik

329. – ictimai istehsalın səmərəliliyini göstərən insan fəaliyyətinin başlıca xarakteristikalarından biridir. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlilik
• layihənin effektivliyi
• iqtisadi effektivlik
• effektivlik meyarı
• sosial effektivlik

330.
Layihədə əgər fikirləşirsiniz ki, cədvəlin sağ cərgəsindəki məlumatlara uyğun olub-olmaması üçün … işləyib hazırlamısız və sakitcə
yatıb gözləyə bilərsiniz ki, nə vaxtsa müsabiqədə qələbə qazanmağınız haqda sizə xəbər verəcəklər, böyük səhvə yol verərsiniz. Bu
yalnız layihənin davamlılığının yoxlanmasının başlanğıcıdır. Cümləni tamamlayın.

√ sosial effektivlik
• layihənin effektivliyi
• iqtisadi effektivlik
• effektivlik meyarı
• effektivlilik

331. Layihənin mətninə qayıtmaq və bazara istiqamətlənən … bütün əsas xarakteristikalarının mövcudluğu üçün əlavə işləyib tamamlamaq
lazımdır. Cümləni tamamlayın.

√ sosial effektivlik
• layihənin effektivliyi
• iqtisadi effektivlik
• effektivlik meyarı
• effektivlilik

332.
221) Təşkilatın … xidmətlər bazarına istiqamətlənən bütün yeddi əsas tərkib hissəsini diqqətlə oxuyun və layihəyə münasibətdə hər bir
mövqe üzrə özünüzə konkret cavab verin. Əgər cavablar bütün yeddi xarakteristika üzrə cədvəlin sağ cərgəsinə uyğundursa, deməli, siz
cəsarətlə layihəni müsabiqəyə göndərə bilərsiniz.

√ sosial effektivlik
• layihənin effektivliyi
• iqtisadi effektivlik
• effektivlik meyarı
• effektivlilik

333. – onun «takmuş kağızıdır»? cümləni tamamlayın.

√ sosial layihənin effektivliyi
• layihənin effektivliyi
• iqtisadi effektivlik
• effektivlik meyar
• effektivlilik

334. Layihənin daxili ekspertizası üçün qoyulmuş suallara xas olmayan variantı seçin.

√ Layihənin əldə olunan nəticələri onun gəlirlərilə proporsionaldırmı
• Həll edilən problem bu günkü ehtiyacı ödəyirmi
• Layihəni yaratmış təşkilat onu idarə edə biləcəkmi
• təşkilatın layihəyə tövhəsi nə qədərdir?



• Layihənin gedişində konkret hansı problemlər həll olunur

335. Layihə menecmentində layihənin daxili ekspertizasiyası üçün neçə sual qoyulmuşdur?

√ 9
• 8.0
• 10.0
• 11.0
• 7

336. Təşkilatın fəaliyyətinin digər istiqamətlərini həyata keçirmək qabiliyyəti hazırkı konkret layihənin maliyyələşdirilməsini
gücləndirməlidir. Burada nədən bəhs edilir.

√ təşkilatın bütövlükdə
• bütövlük
• obyektivlik
• davamlılıq
• məhdudluq

337. Layihənin hərəkət planına əlavə iqtisadi əsaslandırma, niyyətlər haqqında protokollar yaxud layihənin gələcək maliyyələşdirmə
haqqında digər subyektlərlə bağlanan müqavilələr olmalıdır. Burada nədən bəhs edilir.

• təşkilatın bütövlükdə inkişafı
• məhdudluq
• bütövlük
• obyektivlik
√ davamlılıq

338. Layihədə gələcək maliyyələşdirməni təmin etmək üçün konkret tədbirlər və hərəkət planı olmalıdır. Burada nədən bəhs edilir.

√ davamlılıq
• bütövlük
• obyektivlik
• təşkilatın bütövlükdə inkişafı
• məhdudluq

339. Layihədə aşağıdakı suala cavab tapılmalıdır: «Zəmanət varmı ki, layihənin gələcək maliyyələşdirilməsi üçün vəsait digər mənbələrdən
axtarılacaq?» Burada nədən bəhs edilir.

√ davamlılıq
• bütövlük
• obyektivlik
• təşkilatın bütövlükdə inkişafı
• məhdudluq

340. Layihədə aşağıdakı suala cavab tapılmalıdır: «zəmanət varmı ki, layihənin maliyyələşdirilməsi davam etdirilməyəcək?» Burada nədən
bəhs edilir.

√ davamlılıq
• bütövlük
• byektivlik
• təşkilatın bütövlükdə inkişafı
• məhdudluq

341. Layihədə konkret vəzifələrin yerinə yetirilməsi metodları əsaslandırılmalıdır. Burada nədən bəhs edilir.

√ müəlliflərin səriştəliyi
• bütövlük
• ardıcıllıq və səlislik
• obyektivlik
• məhdudluq



342. Layihədə məqsəd, vəzifə və metodlar aydın göstərilməlidir. Burada nədən bəhs edilir.

√ müəlliflərin səriştəliyi
• bütövlük
• ardıcıllıq və səlislik
• obyektivlik
• məhdudluq

343. Layihədə problemin qoyuluşu zamanı mümkün qədər sosioloji, ya başqa tədqiqatlar, hazırkı sahə nümayəndələrinin mülahizələri və s.
təqdim edilməlidir. Burada nədən bəhs edilir.

√ obyektivlik
• bütövlük
• ardıcıllıq və səlislik
• müəlliflərin səriştəliyi
• məhdudluq

344. Layihənin tərtibi zamanı avadanlığın alınmasına çəkilən xərcləri əsaslandırmaq lazımdır. Burada nədən bəhs edilir.

√ obyektivlik
• bütövlük
• ardıcıllıq və səlislik
• müəlliflərin səriştəliyi
• məhdudluq

345. Layihənin büdcəsi qiymətlərin əslində mövcud səviyyəsi əsasında tərtib edilir. Burada nədən bəhs edilir

√ obyektivlik
• bütövlük
• ardıcıllıq və səlislik
• müəlliflərin səriştəliyi
• məhdudluq

346. Layihədə aydın olmalıdır ki, müəlliflərin digər layihələrlə və analoji problemlərin həllinə yanaşmalarla tanışdırlar və öz yanaşmalarını
əsaslı olaraq seçirlər. Burada nədən bəhs edilir.

√ obyektivlik
• bütövlük
• ardıcıllıq və səlislik
• müəlliflərin səriştəliyi
• məhdudluq

347. Layihədə göstərilməlidir ki, həllinə yönəldilən layihə ideyası, problem heç də təsadüfi deyil, situasiyanın dərk edilməsi üzrə müəllif
işinin nəticəsi kimi meydana çıxmışdır. Burada nədən bəhs edilir.

√ obyektivlik
• bütövlük
• ardıcıllıq və səlislik
• müəlliflərin səriştəliyi
• məhdudluq

348.
Yaxşı layihənin hər bir bölməsindən oxumağa başlamaq olar, istər bu büdcə olsun, ya da problemin qoyuluşu layihənin bütün bölmələri
bir-birindən irəli gəlir. Eyni zamanda onlar qətiyyən bir-birindən asılı deyil, müstəqildirlər ki, bu da layihə haqqında bütövlükdə
təəssürat yaratmağa imkan verir. Burada nədən bəhs edilir.

√ ardıcıllıq və səlislik
• bütövlük
• obyektivlik
• müəlliflərin səriştəliyi
• məhdudluq



349. Layihə yazılmış plana uyğun olmalıdır. Burada nədən bəhs edilir.

√ ardıcıllıq və səlislik
• bütövlük
• obyektivlik
• müəlliflərin səriştəliyi
• məhdudluq

350. Layihənin ekspert qiymətləndirilməsi neçə mərhələdə həyata keçirilir

√ 7
• 9.0
• 6.0
• 8.0
• 5

351. Layihənin məhdudluğu neçə tələbi yerinə yetirməlidir.

√ 5
• 7.0
• 6.0
• 4.0
• 3

352. Layihədə onları təşkilatların fəaliyyət standartları kimi qiymətləndirmək olar. Burada nədən bəhs edilir.

• xarici effektivlik
• sosial effektivlik
• iqtisadi effektivlik
• nəticələrin effektivliyi
√ effektivlik meyarı

353. – insan həyatının əmək və məişət şəraitindən sağlamlıq və istirahətindən olan bütün sahələri əhatə edir. Cümləni tamamlayın.

√ sosial sfera
• koalisiyanın yaradılması
• «döyünən» menecment
• ontosintez
• QKT

354. – ictimai həyatın bütün tərəflərini təmin etməkdir. Cümləni tamamlayın.

• QKT
• koalisiyanın yaradılması
• «döyünən» menecment
• ontosintez
√ sosial sfera

355. – maddi və mənəvi sərvətlərin bölüşdürülməsidir. Cümləni tamamlayın.

√ sosial sfera
• ontosintez
• «döyünən» menecment
• koalisiyanın yaradılması
• QKT

356. – ümumi məqsədə nail olmaq üçün maraqların birləşməsidir. Cümləni tamamlayın.

√ koalisiyanın yaradılması



• ontosintez
• «döyünən» menecment
• sosial sfera
• QKT

357. Sosial-iqtisadi sistemdə ayrılmaq-yaxınlaşma, əlaqənin zəiflənməsi – onların güclənməsinə çevrilir, keyfiyyətcə yeni resurs daşıyan
münasibətlərinin əsasında idarə edilməsidir. Burada nədən bəhs edilir:

√ «döyünən» menecment
• ontosintez
• koalisiyanın yaradılması
• sosial sfera
• QKT

358. – keçid dövrünün qeyri-taraz sosial-iqtisadi sistemlərinin menecer və müştərinin inkişafın təbii dalğalanması prosesində, hansı ki,
differensasiya meylləri inteqrasiya meyllərin idarə edilməsidir. Cümləni tamamlayın.

√ «döyünən» menecment
• ontosintez
• koalisiyanın yaradılması
• sosial sfera
• QKT

359. Fəaliyyət mexanizminə görə dünya materialının ayrı-ayrı hissələrindən hansısa vahidin meydana gəlməsi bu vahidliyə xas olan, lakin
onun hissələrinə xas olmayan xüsusiyyətin verilməsi prosesidir. Burada nədən bəhs edilir.

√ ontosintez
• «döyünən» menecment
• koalisiyanın yaradılması
• sosial sfera
• QKT

360. – nümunələrin və proqramların köməylə daimi dəyişmə prosesi olan mədəniyyətin əsasını təşkil edən dunya materiallarından olan
reallıqdır. Cümləni tamamlayın.

√ ontosintez
• «döyünən» menecment
• koalisiyanın yaradılması
• sosial sfera
• QKT

361. – ontoloji sintezdir. Cümləni tamamlayın.

√ ontosintez
• «döyünən» menecment
• koalisiyanın yaradılması
• sosial sfera
• QKT

362. – məqsədli mənfəət götürmək ə əldə olunan mənfəəti iştirakçılar arasında bölüşdürmək olmayan təşkilatdır. Cümləni tamamlayın.

√ QKT
• «döyünən» menecment
• koalisiyanın yaradılması
• sosial sfera
• ontosintez

363. Sosial-iqtisadi proseslərin planlaşdırmaq məqsədilə məlumatların kütləvi kommunikasiya vasitələrin toplanmasıdır. Burada nədən bəhs
edilir.

√ monitorinq



• matris
• volontyorların menecmenti;
• model
• marketoloq

364. – sosial-iqtisadi proseslərə nəzarət etməkdir. Cümləni tamamlayın.

√ monitorinq
• matris
• volontyorların menecmenti
• model
• marketoloq

365. – sosial-iqtisadi hadisənin müşahidə edilməsi deməkdir. Cümləni tamamlayın.

• marketoloq
• volontyorların menecmenti
• model
√ monitorinq
• matris

366. – latınca tərcümədə yada salan deməkdir. Cümləni tamamlayın.

√ monitorinq
• matris
• volontyorların menecmenti
• model
• marketoloq

367. Bu sistemi yaradılması və ya idarə edilməsi üçün orijinal haqqında biliklərin saxlanılması lazımdır. Burada nədən bəhs edilir.

√ model
• matris
• volontyorların menecmenti
• monitorinq
• marketoloq

368. – müəyyən predmetin və ya hadisənin analoqudur. Cümləni tamamlayın.

√ model
• matris
• volontyorların menecmenti
• monitorinq
• marketoloq

369. – orijinal sistemin bəzi əhəmiyətli xassələrini əks etdirir. Cümləni tamamlayın.

√ model
• matris
• volontyorların menecmenti
• monitorinq
• marketoloq

370. – latınca tərcümədə «nümunə» deməkdir. Cümləni tamamlayın.

√ model
• matris
• volontyorların menecmenti
• monitorinq
• marketoloq



371. Könüllülər bizim həyatımızın istənilən sferasında fəaliyyət göstərə bilərlər, lakin ictimai və qeyri-kommersiya təşkilatlarında onlar daha
lazımlıdırlar. Burada nədən bəhs edilir.

√ volontyorların menecmenti
• matris
• model
• monitorinq
• marketoloq

372. – həvəsləndirmək və təşkilatın məqsədinə nail olunmasına istiqamətlənməsidir. Cümləni tamamlayın.

√ volontyorların menecmenti
• matris
• model
• monitorinq
• marketoloq

373. – istiqamətləndirmə ilə təşkilatın məqsədlərinə nail olmasına könüllülərin cəlb edilməsidir. Cümləni tamamlayın.

√ volontyorların menecmenti
• matris
• model
• monitorinq
• marketoloq

374. - sistematik nəzarət etməkdir. Cümləni tamamlayın.

√ volontyorların menecmenti
• matris
• model
• monitorinq
• marketoloq

375. – ümumi bir şeyin sonradan əmələ gəlməsini bildirən hansısa ilkin başlanğıcdır. Cümləni tamamlayın.

√ matris
• volontyorların menecmenti
• model
• monitorinq
• marketoloq

376. – ümumi sxemi bildirən hansısa ilkin formadır. Cümləni tamamlayın.

√ matris
• volontyorların menecmenti
• model
• monitorinq
• marketoloq

377. Ümumi mənada … ümumi əsası bildirən hansısa ilkin başlanğıc formasıdır. Cümləni tamamlayın.

√ matris
• volontyorların menecmenti
• model
• monitorinq
• marketoloq

378. – istehsal-satış üzrə mütəxəssis. Cümləni tamamlayın.



• model
• marketoloq
√ matris
• volontyorların menecmenti
• monitorinq

379. – dövlət hakimiyyət orqanları vasitəsilə maraqların hərəkəti prosesidir. Cümləni tamamlayın.

√ lobbizm
• kvari
• koalisiya
• kreativ menecer
• qrant

380. – arqumentləşdirmə sisteminin hazırlanması və qəbul edilməsi mexanizmini özündə birləşdirən çoxpilləli prosesdir. Cümləni
tamamlayın.

√ lobbizm
• kvari
• koalisiya
• kreativ menecer
• qrant

381. – qurucu menecerdir. Cümləni tamamlayın.

√ kreativ menecer
• kvari
• koalisiya
• lobbizm
• qran

382. – yaradıcı menecerdir. Cümləni tamamlayın.

√ kreativ menecer
• kvari
• koalisiya
• lobbizm
• qrant

383. – dövlətlərin və s. ittifaqıdır. Cümləni tamamlayın.

√ koalisiya
• kvari
• kreativ menecer
• lobbizm
• qrant

384. – qeyri-kommersia xarakterli təşkilatdır. Cümləni tamamlayın.

√ kvari
• lobbizm
• kreativ menecer
• koalisiya
• qrant

385. – bələdiyyə strukturlarından müsabiqələ alınan puldur. Cümləni tamamlayın.

√ qrant
• koalisiya
• kreativ menecer



• lobbizm
• kvari

386. – dövlətdən müsabiqə əsasında alınan puldur. Cümləni tamamlayın.

√ qrant
• koalisiya
• kreativ menecer
• lobbizm
• kvari

387. – müxtəlif fondların müsabiqə əsasında alınan təşkilata təmənnasız pul yardımıdır. Cümləni tamamlayın.

√ qrant
• koalisiya
• kreativ menecer
• lobbizm
• kvari

388. Layihədə söylənənlərin əhəmiyyətinin nəzərə alınması. Burada nədən bəhs edilir.

√ meyarların qiymətləndirilməsi
• kompaniya
• effektivlik meyarı
• layihənin effektivliyi
• koalisiya

389. Layihədə çıxarılan nəticələrin nəzərə alınması. Burada nədən bəhs edilir.

√ meyarların qiymətləndirilməsi
• kompaniya
• effektivlik meyarı
• layihənin effektivliyi
• koalisiya

390. Layihədə mülahizələrin nəzərə alınması. Burada nədən bəhs edilir.

√ meyarların qiymətləndirilməsi
• kompaniya
• effektivlik meyarı
• layihənin effektivliyi
• koalisiya

391. Şəhər miqyasında daxili marketinq mühitində müxtəlif subyekt nümayəndələrin fikrini nəzərə alır. Burada nədən bəhs edilir.

• effektivlik meyarı
√ meyarların qiymətləndirilməsi;
• koalisiya
• kompaniya
• layihənin effektivliyi

392. Şəhər miqyasında xarici marketinq mühitində müxtəlif subyekt nümayəndələrin fikrini nəzərə alır. Burada nədən bəhs edilir.

√ meyarların qiymətləndirilməsi
• kompaniya
• effektivlik meyarı
• layihənin effektivliyi
• koalisiya

393. Layihədə xərclər planlaşdırılır. Burada nədən bəhs edilir.



√ meyarların qiymətləndirilməsi
• kompaniya
• effektivlik meyarı
• layihənin effektivliyi
• koalisiya

394. Layihədə nəticələrin təmin edilməsilə bağlı xərclərin nisbətinin kəmiyyət qiymətləndirilməsi. Burada nədən bəhs edilir.

√ meyarların qiymətləndirilməsi
• kompaniya
• effektivlik meyarı
• layihənin effektivliyi
• koalisiya

395. Layihədə əldə edilmiş nəticələrin qiymətləndirilməsi. Burada nədən bəhs edilir.

√ meyarların qiymətləndirilməsi
• kompaniya
• effektivlik meyarı
• layihənin effektivliyi
• koalisiya

396. Effektivlik meyarların qiymətləndirilməsi neçə üsulla həyata keçirilir.

√ 2
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 3

397. – layihə rəhbərinin idarəetmə keyfiyyətini göstərilməlidir. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlik meyarı
• kompaniya
• meyarların qiymətləndirilməsi
• layihənin effektivliy
• koalisiya

398. – təşkilat rəhbərinin idarəetmə keyfiyyətini əks etdirməlidir. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlik meyarı
• kompaniya
• meyarların qiymətləndirilməsi
• layihənin effektivliyi
• koalisiya

399. Layihə kütləvi informasiya vasitələrinə göstərilməlidir. Burada nədən bəhs edilir.

√ effektivlik meyarı
• kompaniya
• meyarların qiymətləndirilməsi
• layihənin effektivliyi
• koalisiya

400. Layihə qeyri-ticarət strukturlarına göstərilməlidir. Burada nədən bəhs edilir.

√ effektivlik meyarı
• kompaniya
• meyarların qiymətləndirilməsi



• layihənin effektivliyi
• koalisiya

401. Layihə ticarət orqanlarına göstərilməlidir. Burada nədən bəhs edilir.

√ effektivlik meyarı
• kompaniya
• meyarların qiymətləndirilməsi
• layihənin effektivliyi
• koalisiya

402. Layihə bələdiyyə göstərilməlidir. Burada nədən bəhs edilir.

• kompaniya
• layihənin effektivliyi
√ effektivlik meyarı
• koalisiya
• meyarların qiymətləndirilməsi

403. Layihə dövlətə göstərilməlidir. Burada nədən bəhs edilir.

√ effektivlik meyarı
• kompaniya
• meyarların qiymətləndirilməsi
• layihənin effektivliyi
• koalisiya

404. Layihəni onlar əhaliyə göstərməlidir. Burada nədən bəhs edilir.

√ effektivlik meyarı
• kompaniya
• meyarların qiymətləndirilməsi
• layihənin effektivliyi
• koalisiya

405. Layihənin məqsədli qrup tələbatlarının ödənilməsi üçün təşkilatın istifadə etdiyi metodların ifadə edilməsi. Burada nədən bəhs edilir.

√ effektivlik meyarı
• kompaniya
• meyarların qiymətləndirilməsi
• layihənin effektivliyi
• koalisiya

406. Layihənin məqsədli qrup tələbatlarının ödənilməsi üçün təşkilatın istifadə etdiyi bütün formaları ifadə etməlidir. Burada nədən bəhs
edilir.

√ effektivlik meyarı
• kompaniya
• meyarların qiymətləndirilməsi
• layihənin effektivliyi
• koalisiya

407. Layihənin məqsədli qrup tələbatların ödənilməsi üçün təşkilatın istifadə etdiyi bütün növlərin təsir qüvvəsini ifadə etməlidir. Burada
nədən bəhs edilir.

√ effektivlik meyarı
• kompaniya
• meyarların qiymətləndirilməsi
• layihənin effektivliyi
• koalisiya



408. Hər bir qaldırılan problem son nəticə – inkişaf etmiş daxili mühit nöqteyi-nəzərindən eyni tərzdə araşdırıla bilər və beləliklə … üzə
çıxarılır. Cümləni tamamlayın:

√ effektivlik meyarı
• kompaniya
• meyarların qiymətləndirilməsi
• layihənin effektivliyi
• koalisiya

409. Layihədə effektivlik meyarları neçə hissədən ibarətdir.

√ 3
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 2

410. – ümumi məqsəd üçün müxtəlif təşkilatların birləşməsidir. Cümləni tamamlayın:

√ koalisiya
• ayihənin effektivliyi
• meyarların qiymətləndirilməsi
• effektivlik meyarı
• kompaniya

411. – ümumi məqsəd üçün partiyalar sazişidir. Cümləni tamamlayın:

• effektivlik meyarı
• layihənin effektivliyi
√ koalisiya
• kompaniya
• meyarların qiymətləndirilməsi

412. – ümumi məqsəd üçün dövlətlər sazişidir. Cümləni tamamlayın:

√ koalisiya
• effektivlik meyarı
• meyarların qiymətləndirilməsi
• layihənin effektivliyi
• kompaniya

413. – ümumi məqsəd üçün ittifaq sazişidir. Cümləni tamamlayın:

√ koalisiya
• effektivlik meyarı
• qiymətləndirilməsi
• layihənin effektivliyi
• kompaniya

414. – ümumi məqsədlərə nail olmaq üçün sənaye birliklərin birləşməsidir. Cümləni tamamlayın:

√ koalisiya
• effektivlik meyarı
• meyarların qiymətləndirilməsi
• layihənin effektivliyi
• kompaniya

415. – ümumi məqsədlərə nail olmaq üçün qeyri-məhdud təşkilatların sazişidir. Cümləni tamamlayın



√ koalisiya
• effektivlik meyarı
• meyarların qiymətləndirilməsi
• layihənin effektivliyi
• kompaniya

416. – ümumi məqsədlərə nail olmaq üçün məhdud təşkilatların sazişidir. Cümləni tamamlayın:

√ koalisiya
• effektivlik meyarı
• meyarların qiymətləndirilməsi
• layihənin effektivliyi
• kompaniya

417. – latınca birləşmək deməkdir. Cümləni tamamlayın:

√ koalisiya
• effektivlik meyarı
• meyarların qiymətləndirilməsi
• layihənin effektivliyi
• kompaniya

418. – ümumi məqsədlərə nail olmaq üçün maraqların birləşdirilməsi prosesidir. Cümləni tamamlayın

√ koalisiya
• yeffektivlik meyarı
• meyarların qiymətləndirilməsi
• layihənin effektivliyi
• kompaniya

419. – ümumi məqsədlərə nail olmaq üçün hörmət edilməsi əsasında müttəfiqlərin üzə çıxarılmasıdır. Cümləni tamamlayın:

√ koalisiya
• effektivlik meyarı
• meyarların qiymətləndirilməsi
• layihənin effektivliyi
• kompaniya

420. – ümumi məqsədlərə nail olmaq üçün maraqların dərk edilməsidir. Cümləni tamamlayın:

√ koalisiya
• effektivlik meyarı
• meyarların qiymətləndirilməsi
• layihənin effektivliyi
• kompaniya

421. – yaradılması ümumi məqsədlərə nail olunması prosesidir. Cümləni tamamlayın

√ koalisiya
• effektivlik meyarı
• meyarların qiymətləndirilməsi
• layihənin effektivliyi
• kompaniya

422. Layihədə dövlət hakimiyyəti orqanları vasitəsilə araqların hərəkət prosesidir. Burada hansı meyarın effektivlik göstəricisindən bəhs
edilir.

√ lobbizm sisteminin bu və ya digər sosial-siyasi qüvvələrin xeyrinə normativ aktların hazırlanması.
• qeyri-kommersiya menecment elementlərinin savadlı istifadə edilməsi yolula xarici mühitə təşkilatın möhkəmləndirilməsi
• menecer, mühasib və s. daxil etməklə ixtisaslı kadrların cəlb edilməsi hesabına təşkilatın inkişafı



• partnyorlarla qarşılıqlı əlaqə
• formalaşan daxili mühitin mövcudluğu

423. Arqumentasiya qəbul edilən mexanizmin çox pilləli sistemidir. Burada hansı meyarın effektivlik göstəricisindən bəhs edilir.

√ lobbizm sisteminin bu və ya digər sosial-siyasi qüvvələrin xeyrinə normativ aktların hazırlanması
• qeyri-kommersiya menecment elementlərinin savadlı istifadə edilməsi yolula xarici mühitə təşkilatın möhkəmləndirilməsi
• menecer, mühasib və s. daxil etməklə ixtisaslı kadrların cəlb edilməsi hesabına təşkilatın inkişafı
• partnyorlarla qarşılıqlı əlaqə
• formalaşan daxili mühitin mövcudluğu

424. Layihədə qəbul edilən mexanizmin çox pilləli olması. Burada hansı meyarın effektivlik göstəricisindən bəhs edilir.

• menecer, mühasib və s. daxil etməklə ixtisaslı kadrların cəlb edilməsi hesabına təşkilatın inkişafı
√ lobbizm sisteminin bu və ya digər sosial-siyasi qüvvələrin xeyrinə normativ aktların hazırlanması
• formalaşan daxili mühitin mövcudluğu
• qeyri-kommersiya menecment elementlərinin savadlı istifadə edilməsi yolula xarici mühitə təşkilatın möhkəmləndirilməsi
• partnyorlarla qarşılıqlı əlaqə

425. Layihənin yerinə yetirilməsi gedişində kütləvi informasiya vasitələri ola bilər. Burada hansı meyarın effektivlik göstəricisindən bəhs
edilir.

√ partnyorlarla qarşılıqlı əlaqə
• qeyri-kommersiya menecment elementlərinin savadlı istifadə edilməsi yolula xarici mühitə təşkilatın möhkəmləndirilməsi
• menecer, mühasib və s. daxil etməklə ixtisaslı kadrların cəlb edilməsi hesabına təşkilatın inkişafı
• lobbizm sisteminin bu və ya digər sosial-siyasi qüvvələrin xeyrinə normativ aktların hazırlanması.
• formalaşan daxili mühitin mövcudluğu

426. Layihədə qeyri-kommersiya strukturlardapartnyor qarşılıqlı əlaqədə ola bilər. Burada hansı meyarın effektivlik göstəricisindən bəhs
edilir.

√ partnyorlarla qarşılıqlı əlaqə
• qeyri-kommersiya menecment elementlərinin savadlı istifadə edilməsi yolula xarici mühitə təşkilatın möhkəmləndirilməsi
• menecer, mühasib və s. daxil etməklə ixtisaslı kadrların cəlb edilməsi hesabına təşkilatın inkişafı
• lobbizm sisteminin bu və ya digər sosial-siyasi qüvvələrin xeyrinə normativ aktların hazırlanması.
• formalaşan daxili mühitin mövcudluğu

427. Layihədə kommersiya strukturlarda partnyorluq qarşılıqlı əlaqədə ola bilər. Burada hansı meyarın effektivlik göstəricisindən bəhs edilir.

√ menecer, mühasib və s. daxil etməklə ixtisaslı kadrların cəlb edilməsi hesabına təşkilatın inkişafı; 4)) partnyorlarla qarşılıqlı əlaqə
• qeyri-kommersiya menecment elementlərinin savadlı istifadə edilməsi yolula xarici mühitə təşkilatın möhkəmləndirilməsi
• lobbizm sisteminin bu və ya digər sosial-siyasi qüvvələrin xeyrinə normativ aktların hazırlanması.
• partnyorlarla qarşılıqlı əlaqə
• formalaşan daxili mühitin mövcudluğu

428. Layihədə bələdiyyə ola bilər. Burada hansı meyarın effektivlik göstəricisindən bəhs edilir.

√ partnyorların axtarış nəticələri və analoji strukturlarla qarşılıqlı əlaqə
• qeyri-kommersiya menecment elementlərinin savadlı istifadə edilməsi yolula xarici mühitə təşkilatın möhkəmləndirilməsi
• menecer, mühasib və s. daxil etməklə ixtisaslı kadrların cəlb edilməsi hesabına təşkilatın inkişafı
• lobbizm sisteminin bu və ya digər sosial-siyasi qüvvələrin xeyrinə normativ aktların hazırlıq prosesi
• formalaşan daxili mühitin mövcudluğu

429. Layihədə dövlət ola bilər. Burada hansı meyarın effektivlik göstəricisindən bəhs edilir.

√ partnyorların axtarış nəticələri və analoji strukturlarla qarşılıqlı əlaqə
• qeyri-kommersiya menecment elementlərinin savadlı istifadə edilməsi yolula xarici mühitə təşkilatın möhkəmləndirilməsi
• menecer, mühasib və s. daxil etməklə ixtisaslı kadrların cəlb edilməsi hesabına təşkilatın inkişafı
• lobbizm sisteminin bu və ya digər sosial-siyasi qüvvələrin xeyrinə normativ aktların hazırlıq prosesi
• formalaşan daxili mühitin mövcudluğu



430. Effektivlik göstəriciləri maraqlı tərəflərlə şərikli yazılmış proqramlarda ola bilər. Burada hansı meyarın effektivlik göstəricisindən bəhs
edilir.

√ partnyorların axtarış nəticələri və analoji strukturlarla qarşılıqlı əlaqə
• qeyri-kommersiya menecment elementlərinin savadlı istifadə edilməsi yolula xarici mühitə təşkilatın möhkəmləndirilməsi
• menecer, mühasib və s. daxil etməklə ixtisaslı kadrların cəlb edilməsi hesabına təşkilatın inkişafı
• lobbizm sisteminin bu və ya digər sosial-siyasi qüvvələrin xeyrinə normativ aktların hazırlıq prosesi
• formalaşan daxili mühitin mövcudluğu

431. Layihədə ekspert qiymətləndirmələrin əmsalını nəzərə almaqla mümkündür. Burada hansı meyarın effektivlik göstəricisindən bəhs
edilir

√ menecer, mühasib və s. daxil etməklə ixtisaslı kadrların cəlb edilməsi hesabına təşkilatın inkişafı
• qeyri-kommersiya menecment elementlərinin savadlı istifadə edilməsi yolula xarici mühitə təşkilatın möhkəmləndirilməsi
• partnyorların axtarış nəticələri və analoji strukturlarla qarşılıqlı əlaqə
• lobbizm sisteminin bu və ya digər sosial-siyasi qüvvələrin xeyrinə normativ aktların hazırlıq prosesi
• formalaşan daxili mühitin mövcudluğu

432. Layihədə qoyulan əməyi nəzərə almaqla mümkündür. Burada hansı meyarın effektivlik göstəricisindən bəhs edilir.

√ menecer, mühasib və s. daxil etməklə ixtisaslı kadrların cəlb edilməsi hesabına təşkilatın inkişafı
• qeyri-kommersiya menecment elementlərinin savadlı istifadə edilməsi yolula xarici mühitə təşkilatın möhkəmləndirilməsi
• partnyorların axtarış nəticələri və analoji strukturlarla qarşılıqlı əlaqə
• lobbizm sisteminin bu və ya digər sosial-siyasi qüvvələrin xeyrinə normativ aktların hazırlıq prosesi.
• formalaşan daxili mühitin mövcudluğu

433. Layihədə «əmək dəyərinin» əmsalını nəzərə almaqla mümkündür. Burada hansı meyarın effektivlik göstəricisindən bəhs edilir.

√ menecer, mühasib və s. daxil etməklə ixtisaslı kadrların cəlb edilməsi hesabına təşkilatın inkişafı
• qeyri-kommersiya menecment elementlərinin savadlı istifadə edilməsi yolula xarici mühitə təşkilatın möhkəmləndirilməsi
• partnyorların axtarış nəticələri və analoji strukturlarla qarşılıqlı əlaqə
• lobbizm sisteminin bu və ya digər sosial-siyasi qüvvələrin xeyrinə normativ aktların hazırlıq prosesi
• formalaşan daxili mühitin mövcudluğu

434. Layihədə onların sərf edilmiş vaxtı nəzərə almaqla mümkündür. Burada hansı meyarın effektivlik göstəricisindən bəhs edilir

√ menecer, mühasib və s. daxil etməklə ixtisaslı kadrların cəlb edilməsi hesabına təşkilatın inkişafı
• qeyri-kommersiya menecment elementlərinin savadlı istifadə edilməsi yolula xarici mühitə təşkilatın möhkəmləndirilməsi
• partnyorların axtarış nəticələri və analoji strukturlarla qarşılıqlı əlaqə
• lobbizm sisteminin bu və ya digər sosial-siyasi qüvvələrin xeyrinə normativ aktların hazırlıq prosesi
• formalaşan daxili mühitin mövcudluğu

435. prosesi. Layihədə olan balların köməyilə ixtisas dərəcəsini nəzərə almaqla mümkündür. Burada hansı meyarın effektivlik
göstəricisindən bəhs edilir.

√ menecer, mühasib və s. daxil etməklə ixtisaslı kadrların cəlb edilməsi hesabına təşkilatın inkişafı
• qeyri-kommersiya menecment elementlərinin savadlı istifadə edilməsi yolula xarici mühitə təşkilatın möhkəmləndirilməsi
• partnyorların axtarış nəticələri və analoji strukturlarla qarşılıqlı əlaqə
• lobbizm sisteminin bu və ya digər sosial-siyasi qüvvələrin xeyrinə normativ aktların hazırlıq prosesi
• formalaşan daxili mühitin mövcudluğu

436. Layihədə onların «ədalət» şkalaları nəzərə almaqla mümkündür. Burada hansı meyarın effektivlik göstəricisindən bəhs edilir.

√ menecer, mühasib və s. daxil etməklə ixtisaslı kadrların cəlb edilməsi hesabına təşkilatın inkişafı
• partnyorların axtarış nəticələri və analoji strukturlarla qarşılıqlı əlaqə
• lobbizm sisteminin bu və ya digər sosial-siyasi qüvvələrin xeyrinə normativ aktların hazırlıq prosesi
• qeyri-kommersiya menecment elementlərinin savadlı istifadə edilməsi yolula xarici mühitə təşkilatın möhkəmləndirilməsi;
• qeyri-kommersiya menecment elementlərinin savadlı istifadə edilməsi yolula xarici mühitə təşkilatın möhkəmləndirilməsi



437. Layihədə onların haqq-hesabı pay haqlarını nəzərə almaqla mümkündür. Burada hansı meyarın effektivlik göstəricisindən bəhs edilir.

• lobbizm sisteminin bu və ya digər sosial-siyasi qüvvələrin xeyrinə normativ aktların hazırlıq prosesi
• formalaşan daxili mühitin mövcudluğu
• qeyri-kommersiya menecment elementlərinin savadlı istifadə edilməsi yolula xarici mühitə təşkilatın möhkəmləndirilməsi
• partnyorların axtarış nəticələri və analoji strukturlarla qarşılıqlı əlaqə
√ menecer, mühasib və s. daxil etməklə ixtisaslı kadrların cəlb edilməsi hesabına təşkilatın inkişafı

438. Effektivlik göstəriciləri əmək haqqının «tarifsiz» modelləri əsasında cəlb edilmiş mütəxəssislərin keyfiyətini əks etdirən parametrlər ola
bilər. Burada hansı meyarın effektivlik göstəricisindən bəhs edilir.

√ menecer, mühasib və s. daxil etməklə ixtisaslı kadrların cəlb edilməsi hesabına təşkilatın inkişafı
• qeyri-kommersiya menecment elementlərinin savadlı istifadə edilməsi yolula xarici mühitə təşkilatın möhkəmləndirilməsi
• partnyorların axtarış nəticələri və analoji strukturlarla qarşılıqlı əlaqə
• lobbizm sisteminin bu və ya digər sosial-siyasi qüvvələrin xeyrinə normativ aktların hazırlıq prosesi
• formalaşan daxili mühitin mövcudluğu

439. Effektivlik göstəriciləri əmək haqqının «tarifsiz» modelləri əsasında cəlb edilmiş mütəxəssislərin kəmiyyətini əks etdirən parametrlər
ola bilər Burada hansı meyarın effektivlik göstəricisindən bəhs edilir.

√ menecer, mühasib və s. daxil etməklə ixtisaslı kadrların cəlb edilməsi hesabına təşkilatın inkişafı
• qeyri-kommersiya menecment elementlərinin savadlı istifadə edilməsi yolula xarici mühitə təşkilatın möhkəmləndirilməsi
• partnyorların axtarış nəticələri və analoji strukturlarla qarşılıqlı əlaqə
• lobbizm sisteminin bu və ya digər sosial-siyasi qüvvələrin xeyrinə normativ aktların hazırlıq prosesi.
• formalaşan daxili mühitin mövcudluğu

440. Üfiqi üzrə sosial partnyorluq sisteminin inkişafını nəzərdə tutur. Burada hansı meyarın effektivlik göstəricisindən bəhs edilir. Burada
hansı meyarın effektivlik göstəricisindən bəhs edilir.

√ qeyri-kommersiya menecment elementlərinin savadlı istifadə edilməsi yolula xarici mühitə təşkilatın möhkəmləndirilməsi
• menecer, mühasib və s. daxil etməklə ixtisaslı kadrların cəlb edilməsi hesabına təşkilatın inkişafı
• partnyorların axtarış nəticələri və analoji strukturlarla qarşılıqlı əlaqə
• lobbizm sisteminin bu və ya digər sosial-siyasi qüvvələrin xeyrinə normativ aktların hazırlıq prosesi.
• formalaşan daxili mühitin mövcudluğu

441. Şaquli üzrə sosial partnyorluq sisteminin inkişafını nəzərdə tutur. Burada hansı meyarın effektivlik göstəricisindən bəhs edilir.

√ qeyri-kommersiya menecment elementlərinin savadlı istifadə edilməsi yolula xarici mühitə təşkilatın möhkəmləndirilməsi
• menecer, mühasib və s. daxil etməklə ixtisaslı kadrların cəlb edilməsi hesabına təşkilatın inkişafı
• partnyorların axtarış nəticələri və analoji strukturlarla qarşılıqlı əlaqə
• lobbizm sisteminin bu və ya digər sosial-siyasi qüvvələrin xeyrinə normativ aktların hazırlıq prosesi
• formalaşan daxili mühitin mövcudluğu

442. İctimaiyyətlə əlaqələrin qurulmasını nəzərdə tutur. Burada hansı meyarın effektivlik göstəricisindən bəhs edilir.

√ qeyri-kommersiya menecment elementlərinin savadlı istifadə edilməsi yolula xarici mühitə təşkilatın möhkəmləndirilməsi
• menecer, mühasib və s. daxil etməklə ixtisaslı kadrların cəlb edilməsi hesabına təşkilatın inkişafı
• partnyorların axtarış nəticələri və analoji strukturlarla qarşılıqlı əlaqə
• lobbizm sisteminin bu və ya digər sosial-siyasi qüvvələrin xeyrinə normativ aktların hazırlıq prosesi
• formalaşan daxili mühitin mövcudluğu

443. Sifarişçilərin sistematik öyrənilməsini nəzərdə tutur. Burada hansı meyarın effektivlik göstəricisindən bəhs edilir.

√ qeyri-kommersiya menecment elementlərinin savadlı istifadə edilməsi yolula xarici mühitə təşkilatın möhkəmləndirilməsi
• menecer, mühasib və s. daxil etməklə ixtisaslı kadrların cəlb edilməsi hesabına təşkilatın inkişafı
• partnyorların axtarış nəticələri və analoji strukturlarla qarşılıqlı əlaqə
• lobbizm sisteminin bu və ya digər sosial-siyasi qüvvələrin xeyrinə normativ aktların hazırlıq prosesi
• formalaşan daxili mühitin mövcudluğu

444. Təşkilat fəaliyyətinin hazırki istiqaməti məqsədli qrupları nəzərdə tutulur. Burada hansı meyarın effektivlik göstəricisindən bəhs edilir.



√ qeyri-kommersiya menecment elementlərinin savadlı istifadə edilməsi yolula xarici mühitə təşkilatın möhkəmləndirilməsi
• menecer, mühasib və s. daxil etməklə ixtisaslı kadrların cəlb edilməsi hesabına təşkilatın inkişafı
• partnyorların axtarış nəticələri və analoji strukturlarla qarşılıqlı əlaqə
• lobbizm sisteminin bu və ya digər sosial-siyasi qüvvələrin xeyrinə normativ aktların hazırlıq prosesi.
• formalaşan daxili mühitin mövcudluğu

445. Layihədə hər bir təşkilatın ayrıca real şəraitindən çıxış edir. Burada hansı meyarın effektivlik göstəricisindən bəhs edilir.

√ formalaşan daxili mühitin mövcudluğu
• menecer, mühasib və s. daxil etməklə ixtisaslı kadrların cəlb edilməsi hesabına təşkilatın inkişafı
• partnyorların axtarış nəticələri və analoji strukturlarla qarşılıqlı əlaqə
• lobbizm sisteminin bu və ya digər sosial-siyasi qüvvələrin xeyrinə normativ aktların hazırlıq prosesi
• qeyri-kommersiya menecment elementlərinin savadlı istifadə edilməsi yolu ilə xarici mühitə təşkilatın möhkəmləndirilməsi

446. Layihədə meyarın effektivlik göstəriciləri neçə hissədən ibarətdir.

√ 7
• 6.0
• 8.0
• 9.0
• 5

447. Gələcək perspektivdə bu layihənin dayanıqlığı … bu göstəricilərdən asılıdır. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlik meyarı
• nəticələrin effektivliyi
• sosial effektivlik
• iqtisadi effektivlik
• xarici effektivlik

448. Dəstək verən təşkilatların sayı … göstəricilərdəndir. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlik meyarı
• nəticələrin effektivliyi
• sosial effektivlik
• iqtisadi effektivlik
• xarici effektivlik

449. Cəlb olunmuş vəsaitlərin miqdarı … göstəricilərindəndir. Cümləni tamamlayın.

√ effektivlik meyarı
• xarici effektivlik
• iqtisadi effektivlik
• sosial effektivlik
• nəticələrin effektivliyi


